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Anotace 

Kučová K.: Hodnocení akutní akvatické toxicity vybraných organických pojiv frikč-

ních kompozitů brzdových obložení automobilů, brzdného otěru a prachových částic 

z cest. Ostrava, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzitní stu-

dijní programy, 2016, Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D. 

 

Diplomová práce se zabývá hodnocením testů akutní akvatické toxicity u vybraných 

organických pojiv používaných ve frikčních kompozitech automobilů, kterými jsou vět-

šinou fenolické pryskyřice, dále pak u částic generovaných po zkoušce z dynamometru 

a odebraných částic silničních prachů a to z míst s vysokým a nízkým provozem. Úči-

nek akutní akvatické toxicity byl určen z jejich vlivu na růst sladkovodních zelených řas 

(Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata). Použitím skenovací elektrono-

vé mikroskopie (SEM), infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR), 

Ramanovy spektroskopie a rentgenové difrakční analýzy (XRD) byla provedena ele-

mentární i fázová analýza testovaných vzorků. Akutní akvatická toxicita byla stanovena 

pomocí parametru EC50, který vyjadřuje účinnou koncentraci způsobující 50 % -ní inhi-

bici růstu řasových kultur. Experimentální výsledky prokazují mírný toxický charakter u 

brzdného otěru i prachových částic z cest. Naopak největší hrozba byla pozorována ve 

spojení se sloučeninou hexamethylentetraminu. 
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The master thesis deals with acute aquatic toxicity of selected organic binders used 

in automotive friction composites, which are mostly phenolic resin. Wear particles gen-

erated after dynamometer test and road dust particles collected from high and low traffic 

were also studied by acute toxicity assessment as well. Their influence to growth of two 

freshwater green algae (Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata) was 

evaluated. Scanning electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, Ra-

man spectroscopy and X-ray diffraction were used to analyze elemental and phase com-

position of testing samples. The acute aquatic toxicity was determined by using parame-

ter EC50, which is effective concentration causing 50 % inhibition of growth of the algae 
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DS  řasová kultura Desmodesmus subspicatus 
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FK  frikční kompozit brzdových destiček 

FP  fenolická pryskyřice 

FTIR  infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

HMTA  sloučenina hexamethylentetramin 

I  inhibice růstu daných řasových kultur 

IARC   Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (z angl. Internatio-

nal Agency for Research on Cancer) 
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SAE   Společnost automobilových inženýrů (z angl. Society for Auto-
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SEM  skenovací elektronový mikroskop 

TEM  transmisní elektronový mikroskop 

XRD  rentgenová difrakční analýza 
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1 Úvod 

Antropogenní činnosti v dnešní době hojně přispívají ke znečišťování životního pro-

středí, např. pozorujeme neustálý nárůst průmyslové výroby, která v posledních letech 

stále stoupá. Naše prostředí, ve kterém žijeme se tak rozšiřuje o prachové částice růz-

ných frakcí i rozdílné makro-/mikro-/nano-struktury, čímž se snižuje jeho celková kvali-

ta. Znečištění pak může být důvodem značného počtu onemocnění (většinou alergie, 

vývojové či reprodukční poruchy a bezesporu také nádorová onemocnění) a může tak 

vést až k předčasnému úmrtí. Proto mají vědecké studie, které se zabývají znečištěním, 

jeho vlivem na zdraví a životní prostředí, značnou podporu. 

 Neodmyslitelnou součásti všech průmyslových odvětví i osobního života kdekoho z 

nás se stává využití motorových vozidel, jejichž množství ve světě neustále narůstá a 

dopravní síť tak začíná být rok od roku více zatížená. Proto je potřeba se touto proble-

matikou více zabývat a to nejen v oblasti výfukových emisí, ale také v oblasti emisí 

z nespalovacích procesů a následně se věnovat snížení negativních vlivů dopravy na 

životní prostředí. Nespalovací procesy jako jsou otěr z brzdového systému, pneumatik, 

či cest přispívají značnou měrou k uvolňování nanometrických částic, ne vždy o zná-

mém složení, které se mohou dostávat nejen do ovzduší, ale také do půdy a do pozem-

ních či podzemních vod. 

Brzdové destičky, jeden z nejdůležitějších bezpečnostních systémů vozidla, přispí-

vají během brzdného procesu k uvolňování jak prachových částic, tak i organických 

látek. Při výrobě je kladen důraz na použití bezpečných a schválených materiálů, ale 

během frikčního procesu se působením vysokých teplot a tlaků mohou uvolňovat i látky 

s odlišným chemickým složením. Při studiu otěru z brzd není definovaná žádná metodi-

ka, podle které by bylo možné postupovat, ale znalosti toxicity jak použitých materiálů, 

tak uvolňovaných látek jsou velmi podstatné. 

Fenolická pryskyřice a její různé modifikace se používají nejběžněji jako pojivový 

materiál při výrobě frikčních kompozitů a to ve značném množství. Z toho důvodu se 

stala výchozím vzorkem pro uskutečnění testů akutní akvatické toxicity. Během přípra-

vy je frikční kompozit vystaven teplotě 160 °C, která slouží k vytvrzení a spojení všech 

složek při lisování, tudíž byla studována i toxicita fenolické pryskyřice po teplotní zátě-
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ži na tuto teplotu. Při samotném brzdném procesu jsou uplatňovány mnohem větší tep-

loty i tlaky a proto byla dále studována i akvatická toxicita otěru z brzd odebraném po 

testování na dynamometru a odebraného prachu z cest (slabý a silný provoz), jako srov-

nání laboratorního a reálného systému s cílem posouzení vlivu těchto materiálů na vy-

brané sladkovodní zelené řasy (Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata). 

Pro základní charakteristiku studovaných vzorků byla využita skenovací elektronová 

mikroskopie (SEM), infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR), 

Ramanova spektroskopie a rentgenová difrakční analýza (XRD). 
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2 Teoretická část 

S rozvojem motorových vozidel jsou spojeny mimo jiné i rostoucí požadavky na je-

jich brzdný systém, ten má významný vliv na jejich bezpečnost. Při brzdění frikční ma-

teriály brzdových destiček absorbují kinetickou energií, která se mění v tepelnou a může 

tak docházet ke vzniku otěru frikčního kompozitu (FK) [1]. Účinnost brzdění (u kotou-

čových i bubnových brzd) je dána především charakterem FK. Ideální FK by měl spl-

ňovat několik kritérii pro jeho správný výkon. Především by měl být zajištěn konstantní 

frikční koeficient za různých provozních podmínek, tedy působícího zatížení, teploty, 

rychlosti a v neposlední řadě také způsobu brzdění [2, 3].  

2.1 Základní charakteristika frikčních kompozitů 

Jako kompozit obecně označujeme materiál tvořený dvěma nebo více látkami da-

ných fází, které mají odlišné chemické složení či krystalografickou podobu a svými 

specifickými fyzikálními i chemickými vlastnostmi mění vlastnosti celkového materiálu 

[1, 4]. Výsledný charakter kompozitu je určen vzájemným působením primární a 

sekundární fáze. Primární fáze vytváří matrici kompozitu a složky sekundární fáze jsou 

zakomponované v její struktuře. Je patrné, že matrice se vyznačuje svou spojitostí a plní 

tak funkci pojiva, resp. zajišťuje spojení sekundární fáze v kompaktní celek, přenáší na 

ni vnější napětí a chrání ji před mechanickou či chemickou degradací. Sekundární fáze 

pak zvyšuje pevnost matrice FK (resp. obecně kompozitů) a vytváří vlastnosti výsled-

ného kompozitu. Dále se složky sekundární fáze vyznačují obvyklou nespojitostí 

v objemu a různorodostí tvaru i velikostí jednotlivých částic, což většinou způsobuje 

heterogenní strukturu celkového kompozitu. Splnění požadovaných mechanických 

vlastností výsledného kompozitu je podmíněno především dobrou adhezí mezi primární 

a sekundární fázi [5].  
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2.1.1.1 Složení běžně dostupných frikčních kompozitů  

Informace o přesném chemickém složení FK výrobci neposkytují, proto jsou ve vět-

šině případů známy pouze orientační formulace výsledných kompozitů. Jejich běžné 

složení je v podstatě reprezentováno 5 hlavními složkami: pojiva, plniva, vlákenná vý-

ztuž, abraziva a maziva [6]. Běžně se pro účely plniv využívá tepelně i chemicky velmi 

stálý baryt (BaSO4) nebo přírodní uhličitany, jako jsou kalcit (CaCO3), magnezit 

(MgCO
3
 , či dolomit  CaMg CO3 2 . Také se mohou uplatňovat oxidy MgO, CaO, 

ZnO, nebo přírodní oxidy na bázi Fe v podobě magnetitu (Fe3O4) či hematitu (Fe2O3) 

[7, 8]. Pro účely výztuže se používají anorganická (skleněná, keramická, minerální, ko-

vová, uhlíková) nebo organická (aramidová-kevlar, celulosová, polyakrilnitrilová) vlák-

na. Azbest, prokázaný karcinogenní materiál, nahradilo organické aramidové vlákno, 

neboli dlouhý řetězec polyamidů orientovaných ve směru vlákna [9]. Mezi abrazivní 

materiály se poté může řadit korund (Al2O3), křemen (SiO2), chromit (FeCr2O4, využí-

vají se i jeho formy, kde je Fe částečně substituováno Al nebo Mg), zirkon (ZrSiO4), 

dále také minerály vulkanické lávy (např. bazarit) nebo karbid křemíku (SiC). Nejrozší-

řenějšího představitele maziv zastupuje grafit či jiné uhlíkaté materiály s různým stup-

něm grafitizace. Dále tuto skupinu reprezentují přírodní sulfidy, jako jsou stibnit 

(Sb2S3), galenit (PbS), molybdenit (MoS
2
), sfalerit (ZnS), pyrit (FeS2), chalkopyrit 

(CuFeS2) nebo čistá síra [6].  Všechny uvedené složky zaujímají ve výsledném FK roz-

dílné množství, tak aby byly zajištěny co nejlepší vlastnosti, a jejich přibližné rozložení 

je uvedeno v tab. 2. 1. 

Tab. 2. 1: Celkové složení FK vyjadřující procentuální zastoupení jednotlivých složek 

(přeformulováno podle [6]). 

Složka FK Pojivo Plnivo Abrazivo Mazivo Výztuž 

Množství [obj. %] 20 - 40 15 - 70 8 - 10 5 - 29 6 - 35 
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2.1.1.2 Zástupci primární fáze frikčních kompozitů 

Frikční kompozity lze podle druhu matrice dělit na kovové, keramické či polymerní 

[1]. Materiály s kovovou matricí se vyznačují svou tvárností a houževnatosti, kdežto 

keramické kompozity mají možnost využití při vysokých teplotách, jsou pevné, ale za to 

křehké. A třetí typ-polymerní kompozity-jsou charakteristické svou nízkou hustotou, 

ovšem nevýhodné z hlediska nízké tepelné stability (při vysokých teplotách se mohou 

degradovat) [5]. I přes tyto nedostatky se v současné době pro kompozitní materiály 

nejčastěji používají polymerní matrice a to na bázi termoplastů či termosetů. Základní 

rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že termoplasty lze opakovaně tepelně zpracovávat (po-

lyetylen, polyamid, polystyren, PVC, PET), kdežto termosety (reaktoplasty: epoxidová, 

polyimidová, polyesterová, fenolická pryskyřice) nikoliv [10]. V případě měkkých ter-

moplastů se jednotlivé polymerní řetězce pojí pouze pomocí mezimolekulárních in-

terakcí (van der Waalsovy síly, vodíkový můstek, interakce dipól-dipól), ty v důsledku 

vyšších teplot slábnou, materiál se taví a při následném ochlazení opět tuhne, což ozna-

čujeme jako tzv. termoplastický charakter. Naopak termosety jsou tepelně či s pomocí 

záření nebo katalyzátoru vytvrzené materiály, přičemž mezi danými molekulami poly-

meru vznikají kovalentní vazby, díky kterým je tento materiál pevnější a lze jej využít 

při vyšších teplotách [11]. Termosety v podobě fenolické pryskyřice se poté z hlediska 

automobilového průmyslu používají jako pojiva FK a to nejen pro schopnost dobře vá-

zat velmi heterogenní materiály, ale také pro finanční nenáročnost při procesu výroby a 

pro její poměrně dobré teplotní, tribologické i mechanické vlastnosti [7, 12]. Pro další 

aplikace ve skupině motorových vozidel jsou mimo polymerní kompozity využívány 

také keramické (závodní automobily a letadla) i kovové kompozity (železniční doprava) 

[7].  
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2.2 Organická pojiva frikčních kompozitů pro brzdové destičky vozidel 

Skutečnost, že pro současné technologie přípravy FK se využívají především ter-

mosetní, konkrétně fenolické pryskyřice, jsem naznačila v předešlé kapitole, ale vše, co 

se týče jejich rozvoje, nastalo počátkem 20. století, kdy americký chemik Leo Baeke-

land objevil fenolformaldehydovou pryskyřici, kterou nazval bakelitem. Jedná se o or-

ganickou látku, po jejímž procesu vytvrzení dochází ke vzniku trojrozměrné síťované 

struktury, kterou dále nelze deformovat. Podle slov samotného autora je bakelit „neroz-

pustný ve všech rozpouštědlech a neměkne při působení tepla“ [13]. Z prvních aplikací 

lze uvést např. bakelitové lampy, telefony, žehličky, vysoušeče vlasů a především rádia. 

Tímto materiálem se povedlo nahradit dosud používané dřevo, keramické hmoty nebo 

tvrzené papíry a došlo tak k prudkému rozvoji plastikářského průmyslu, který výrazně 

ovlivnil náš každodenní život [13, 14]. Později se však objevil nový typ plastů zvaný 

termoplast, který pak bakelit vytlačil z některých aplikací (využití schopnosti plastické 

deformace během působení vyšších teplot). S tím docházelo také k vývoji bakelitu a 

jiných fenolických pryskyřic tak, aby splňovaly požadavky pro konkrétní aplikace. Vět-

šinou se jednalo o odolnost proti vysokým teplotám, ohni a omezení plamene při proce-

su hoření [13].  

2.2.1 Charakteristika fenolické pryskyřice  

Jak již bylo zmíněno fenolická pryskyřice (FP) se řadí mezi termosetní organické 

polymery, které se označují jako fenoplasty [10]. Klasifikovat lze FP do dvou skupin a 

to na novolaky (dvoustupňové pryskyřice) a resoly (jednostupňové pryskyřice). Zásadní 

rozdíl mezi nimi tedy spočívá v počtu etap/stupňů potřebných pro vznik základních ře-

tězců a jeho následné úpravy do polymerní sítě. Dále se liší tím, že u novolaků jde o 

produkty reakcí fenolu s nedostatkem formaldehydu a v případě rezolů naopak s jeho 

přebytkem. Bezmála 90 % průmyslově aplikovaných FP tvoří novolaky. Hlavní znaky 

novolaků je trvalá termoplastičnost (z důvodu nedostatku funkčních skupin) a rozpust-

nost v organických rozpouštědlech jako je např. alkohol, aceton, apod. [5, 15]. Vytvrze-

né (síťované) struktury novolaků nedosáhneme teplem ani kyselinami, ale je zapotřebí 

jiné složky (např. hexamethylentetramin), na rozdíl od za tepla vytvrzených resolů, kdy 

takto vzniklý materiál označujeme jako resit. Novolakové FP se v podobě lisovacích 

hmot využívají především jako pojiva FK a jejich charakter určuje výsledné vlastnosti 
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kompozitního materiálu. Pro výběr vhodné pryskyřice z hlediska dané aplikace se zo-

hledňuje její pevnost, houževnatost, modul pružnosti v tahu, hořlavost, tepelná i che-

mická odolnost a odolnost proti tečení (creepu). Běžně se poté FP využívá také 

v podobě pojiva pro brusné kotouče, lamináty (vrstvy tkanin papíru nebo dřeva), pře-

kližky nebo ve formě lepidel či tmelů [5, 11, 12].  

V rámci pojiv FK se tedy často používají novolakové FP, jejichž nedostatek reakč-

ních funkčních skupin je kompenzován použitím hexamethylentetraminu (HMTA, 

C6H12N4 zobrazeno na obr. 2. 1), ten se v důsledku vysokých teplot a tlaků rozkládá a 

vznikají methylenové spojovací vazby, díky nimž může být pryskyřice vytvrzena [5] 

[12]. Mimo jeho hlavní využití ve FK se dále aplikuje jako konzervační činidlo, při vý-

robě lepidel, barviv, nátěrů, v gumárenském průmyslu, ale také ve farmacii pro léčbu 

zánětlivých onemocnění močového měchýře [16]. Mezi typické vlastnosti HMTA patří 

dobrá rozpustnost v ethanolu, vodě nebo chloroformu. K dalším možným triviálním 

názvům této sloučeniny patří např. urotropin, methenamin nebo hexamin [17, 18]. 

 

Obr. 2. 1: Struktura sloučeniny hexamethylentetraminu (HMTA) [19].  

Podle IARC
1
 nebyla látka HMTA hodnocena jako pravděpodobný, možný ani po-

tvrzený karcinogen, zatímco formaldehyd, nejjednodušší aldehyd, na který se rozkládá 

( 200 °C [20]), patří do kategorie karcinogenů skupiny I (prokázaný karcinogen pro 

člověka). Ve většině zemí (např. USA, Rusko, Austrálie, Nový Zéland, atd.) je proto 

využití HMTA jako přídavné látky v potravinách zakázáno pro možnou toxicitu produk-

tů jeho rozkladu. S tím však není v souladu Evropská unie povolující např. užití HMTA 

jako tradičního konzervantu v sýrech (E239) [18]. V případě FP není jeho množství 

omezováno, ale z hlediska škodlivých účinků tepelného rozkladu se HMTA řadí do tří-

dy méně toxických pro vodní organismy. Přičemž jeho toxický charakter a stanovení 

                                                 

1
 IARC: International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) 
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parametrů EC50
2
 nebo LC50

3
 byly pro následující organismy vyhodnoceny způsobem 

uvedeným v tab. 2. 2 [17, 21].  

Tab. 2. 2: Stanovené parametry EC50/LC50 pro účinek sloučeniny HMTA na uvedené 

organismy [17, 18, 20]. 

Organismus Druh 
Toxický parametr  

[mg/l] 

Doba vystavení  

[hod] 

Pseudokirchneriella subcapitata  řasa 

EC50 

1500 72 

Vibrio fischeri  bakterie 5000 0,5-1 

Daphnia magna  vodní korýš 36000 48 

Pimephales promelas  ryba LC50 49 800 96 

 

2.2.2 Popis výroby fenolické pryskyřice 

Fenolické pryskyřice vznikají vzájemnou reakcí fenolu a formaldehydu (odtud také 

jejich další možné označení jako fenol-formaldehydové pryskyřice) [8]. Obě látky se 

řadí mezi deriváty uhlovodíků, konkrétně pak fenol (C6H6O) mezi hydroxyderiváty a 

formaldehyd (CH2O) mezi karbonylové sloučeniny. Fenol (benzenol, hydroxybenzen) 

představuje nejjednodušší substituovaný cyklický alkohol (substituční hydroxylová 

skupina (-OH) se váže na cyklickou strukturu benzenu). Pro formaldehyd je naopak 

typická karbonylová skupina, tzv. oxoskupina (-CO) navázána na atom vodíku z daného 

uhlovodíkového řetězce [22]. Existuje však možnost využití i strukturně složitějších 

zástupců aldehydů či fenolických sloučenin pro dosažení požadovaných parametrů FP u 

konkrétní aplikace (např. zvýšení ohebnosti) [8, 13].  

Pro přípravu FP lze využívat katalyzátory v podobě kyselin i zásad. Druh použitého 

katalyzátoru a poměr reagujících látek pak určují výslednou strukturu i vlastnosti vzni-

kajících polykondenzátů (resoly/novolaky). V případě resolu je poměr mezi působícím 

fenolem a formaldehydem větší než jedna a proto se tyto reakce odehrávají v zásaditém 

prostředí (nejčastější katalyzátor NaOH - hydroxid sodný) na rozdíl od kysele katalyzo-

vaných novolaků, kde je jejich poměr naopak menší než jedna. Jednotlivé sítě resolu 

                                                 

2
 EC50: Parametr udávající množství látky, které je zapotřebí k inhibici daného biologického procesu 

v organismu o polovinu.  

3
 LC50: Parametr, představující právě takovou koncentraci látky ve vzduchu, jejímž účinkem dochází 

k úhynu 50 % populace zvířat, která je vystavena této koncentraci po určitou dobu.  
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vznikají přímou reakcí mezi fenolem a formaldehydem (jednostupňové pryskyřice, viz 

obr. 2. 2). Nejprve dochází ke vzniku sloučenin na bázi methylolfenolů, které dále rea-

gují ze vzniku resolu. Působení teplot okolo 170 - 180°C se pak struktura resolové FP 

dotvrzuje do podoby označované jako resit [7, 22].  

 

Obr. 2. 2: Schematické znázornění polykondenzační reakce vedoucí ke vzniku FP 

v podobě resitu (upraveno z [22]).  

Oproti tomu v případě novolaku vznikají během prvního stupně polykondenzace lineár-

ní řetězce a ty se poté v průběhu další fáze postupně spojují do výsledné zesíťované 

struktury (dvoustupňové pryskyřice). Takto vznikají aromatické struktury, které jsou 

díky methylenovým můstkům (nejčastěji prostřednictvím HMTA) síťovány do výsledné 

podoby lineární FP, ta je zobrazena na obr. 2. 3, kde vidíme, že ke kondenzaci dochází 

nejčastěji v polohách ortho či para, tzn. v místech s maximální elektronovou hustotou 

[8, 13].  

 

Obr. 2. 3: Část strukturní sítě novolaku společně se znázorněním umístění substituentů 

(upraveno z [7]).  
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Obsah sloučeniny HMTA v novolaku bývá v rozsahu 8 - 10 hm. %, pro následné uvol-

nění methylenových můstků je zapotřebí její ohřev na teplotu 90 - 160°C. Polykonden-

zační reakce vedoucí ke vzniku novolakové FP je poté uvedena na obr. 2. 4 [7]. Celý 

proces vzniku FP můžeme shrnout do následujícího sledu jednotlivých úkonů: příprava 

potřebného množství výchozích látek (CH2O, C6H6O, popř. C6H12N4 u novolaků), 

ohřev reakční směsi a její řízená kondenzace a následné ochlazení, vakuová destilace, 

provedení kontroly žádaných vlastností a konečná homogenizace připravené FP [23].  

 

Obr. 2. 4: Polykondenzační reakce pro přípravu FP ve formě novolaku [5].  

2.3 Optimalizace frikčních kompozitů pro zisk požadovaných vlastností 

Mezi příznivé vlastnosti FK se řadí optimální hodnota frikčního koeficientu, resp. 

součinitele smykového tření (bývá relativně vysoká) či míra specifického opotřebení 

(vznik otěru, ztráta hmotnosti FK), vysoká tepelná vodivost, snížená intenzita hluku a 

vibrací při brzdění, nepatrné „slábnutí“ (fade)
4
 a naopak vysoká schopnost obnovení 

původních vlastností (po působení vysokých teplot nebo expozici ve vodě), s tím souvi-

sející dobrá tepelná stabilita a odolnost proti korozi [1, 7]. Cílená modifikace FK může 

vylepšit jeho stávající vlastnosti, často se tomu ovšem děje na úkor některých dalších 

vlastností, protože strukturně jsou FK běžně tvořeny i několika desítkami látek, a není 

proto jednoduché skloubit dohromady vše potřebné, aby vznikl ideální kompozit, jenž 

by svými vlastnostmi dokázal nejen zvýšit efektivitu brzdění, ale také potlačil riziko 

toxicity otěrových částic, které se mohou uvolňovat v důsledku frikčního procesu [1,    

24 - 26]. Z toho důvodu existuje nespočet studií, které se touto problematikou zabývají. 

Některé z nich proto budou diskutovány dále, abych přiblížila možnosti optimalizace 

materiálů FK. 

                                                 

4
 „Slábnutí“ (z angl. fade): představuje dočasnou ztrátu brzdné účinnosti pro vyšší teploty (obvykle 

nad 300°C) v důsledku útlumu tření mezi styčnými plochami [24]. 
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2.3.1 Modifikace fenolické pryskyřice pro použití ve frikčních kompozitech 

Jako každý materiál má i FP své pozitivní i negativní vlastnosti, které však lze od-

stranit nebo do jisté míry potlačit pomocí modifikace její struktury. K příznivým vlast-

nostem FP se řadí především dobré mechanické (vysoká tvrdost, modul pružnosti) i 

tribologické vlastnosti, ale také nízká hořlavost. Naopak se u FP projevuje citlivost na 

vlhké prostředí a zvýšenou teplotu, což může způsobovat komplikace již při jejím skla-

dování (vznik „hrudek“ a jejich negativní působení při tvorbě FK [7]). Při zahřívání FP 

může docházet k narušení stability frikčního koeficientu nebo se mohou uvolňovat 

zdraví škodlivé látky (viz kap. 2.4.2.2). Pokles frikčního koeficientu při teplotní zátěži 

v rozmezí 300 - 350°C byl zaznamenán prostřednictvím studie Kchaou a kol. [27], která 

hodnotila působení vysokých teplot a tlaků na výsledné tribologické vlastnosti. Možný 

důvod byl vysvětlen degradací FP vedoucí ke vzniku oxidové vrstvy na povrchu FK. 

Samotné testy probíhaly na základě tribometru (pin-on-disc, viz kap. 2.4.2.1) se zázna-

mem smykové rychlosti, tlaku brzdových destiček na kotouč, třecí síly, frikčního koefi-

cientu a teploty povrchu kotouče [27]. Odolnost proti této termo-oxidaci zaručuje např. 

substituce methylenové skupiny FP heteroatomy, jako jsou O, S, N, Si, atd. [7]. Tímto 

způsobem byly navrženy pryskyřice s obsahem benzoxazinu (C8H5NO3), kombinující 

velmi dobrou tuhost, odolnost vůči působení koroze, vlhkosti, nízkou hořlavost, neu-

volňování těkavých složek při zvýšených teplotách, stálou hodnotu frikčního koeficien-

tu i dobrou stabilitu skladování při pokojové teplotě [28].  

2.3.2 Použití vhodných materiálů pro studium a vývoj frikčních kompozitů  

Při procesu brzdění jsou FK vystavovány zvýšeným teplotám v důsledku působícího 

napětí na jejich povrchu. Z toho důvodu jsou fenolické matrice FK vyztužovány různý-

mi vlákny, která odvádí vznikající napětí při vzájemném kontaktu FK a kotouče/bubnu 

a přispívají k nárůstu pevnosti výsledného kompozitu, odolnosti proti opotřebení a sta-

bilitě během procesu tření. Přitom je zapotřebí pamatovat na to, že např. podle Sellami a 

kol. [29] závisí tvrdost a pevnost FK na směru působící zátěže a ovlivňuje jeho stupeň 

opotřebení. Komerčně se jako vlákenné výztuže uplatňují organické, kovové či kera-

mické materiály. Modifikace FK kovovými vlákny přispívá k velmi dobré tepelné vodi-

vosti výsledného materiálu a odolnosti vůči oslabení (ochrana před lokalizovanou kon-

centraci tepla na třecí ploše). Mimo to však tyto složky způsobují nárůst otěru při brzd-
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ném procesu a mohou vyvolávat korozi disku (bubnu). Keramická vlákna (minerální 

vlna, skleněná vlákna) se vyznačují svou nízkou hustotou a schopností udržet vysokou 

pevnost i při zvýšených teplotách [30].  

Dále lze modifikovat strukturu FK použitím modifikátorů tření. Ty mohou mít cha-

rakter abrazivních (abraziva) nebo naopak neabrazivních přísad v podobě tuhých lubri-

kantů (maziva) zachovávající stabilní hodnotu frikčního koeficientu [8]. Mimo to abra-

ziva napomáhají k dobré regulaci frikčního procesu a udržují čistotu mezi kontaktními 

plochami při brzdění (odstranění povlaků oxidů, které se mohou tvořit na povrchu ko-

touče) [6]. Pomocí maziv se získává dobrá tepelná i chemická odolnost výsledného FK. 

Nastavení správného poměru jednotlivých složek a snížení výrobních nákladů mají za 

úkol plniva, jejichž výhoda spočívá v tepelné odolnosti na rozdíl od neschopnosti čelit 

kyselému prostředí, díky kterému se rozpouští za vzniku CO2. Z hlediska omezení po-

klesu frikčního kompozitu či nepříjemnému „pískání“ brzd se FK modifikuje skořáp-

kami kešu ořechů, gumy, malým množstvím Cu, mosazi (slitina Cu a Zn), bronzu (sliti-

na Cu a Sn) nebo ocelovými šponami [7, 8]. 

Nejen samotným složením, ale také velikosti/jemnosti struktury daných složek FK 

lze optimalizovat jeho vlastnosti. Při aplikaci nanočástic (NPs), oproti konvenčním mik-

ročásticím (MPs), můžeme především výrazně zvýšit specifický povrch takovýchto slo-

žek (zachycení vznikajícího napětí při brzdění) a snížit jejich potřebné množství do mat-

rice. Tato problematika byla zkoumána v rámci studie Bijwe a kol. [31], která srovnáva-

la abrazivní účinky složek Al2O3, SiC a SiO2 v obou podobách (N/MPs). Tribologické 

vlastnosti byly sledovány pomocí dynamometru (metoda FAST, viz kap. 2.4.2.2) 

s možností nastavení doby brzdění, tlaku či počtu otáček za minutu (voleno tak, aby 

dané parametry odpovídaly simulaci běžného městského provozu). Nejlepší kombinaci 

tribologických
5
 vlastností představovaly kompozity s přídavkem SiC, poté Al2O3 a na-

konec SiO2 ve formách NPs [31]. Na vliv velikosti daných složek FK navazuje i studie 

Singh a kol. [24], jejímž záměrem bylo hodnocení nanokompozitních materiálů oboha-

cených o nanojíly a uhlíkaté nanotrubičky (CNTs). Obsah nanojílů zaručil snížení frikč-

ního koeficientu i míru opotřebení, což potlačuje vznik možných otěrových částic. 

V případě CNTs byly sledovány vyšší hodnoty frikčního koeficientu, na druhou stranu 

                                                 

5
 Tribologie: vědecký a technický obor, zaměřující se na tělesa ve vzájemném kontaktu jejich po-

vrchů nebo ve snaze o toto působení [1]. 
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však zajistily větší stabilizaci výsledného materiálu. Míra „slábnutí“ se poté negativně 

projevovala s přítomnosti nanojílů, což je ovšem vyváženo velmi dobrou schopnosti 

obnovení vlastnosti kompozitu po jeho ochlazení [24]. Mimo CNTs mají i jiné modifi-

kace C možnost pozitivně se podílet na výsledných vlastnostech FK. Mezi takové formy 

C mohou patřit grafenové vrstvy nebo grafit, které snižují tření i rychlost opotřebení a 

mimo to zvyšují tvrdost a elektrickou vodivost [32].  

Dále byly v rámci studie Kachhap a kol. [25] navrženy FK pro zvýšení stability tření 

při vyšších teplotách (až 550 °C), které spojují účinek mikrosfér (z angl. cenosphere) a 

WS2. Tento sulfid se zde využívá jako vysokoteplotní mazivo. Mikrosféry jsou mikro-

částice malé hmotnosti, které se používají především pro dobré tepelné i žáruvzdorné 

vlastnosti [33]. V podstatě se tak jedná o velmi inertní duté kuličky, obsahující Si, Fe či 

Al a vznikají jako vedlejší produkt při procesu spalování uhlí (~1500-1750°C). Využi-

tím dalších sulfidů, jako jsou Sb2S3, ZnS, PbS nebo Cu2S dochází ke snížení hluku a 

vibrací spojených s brzdným procesem [25].  

V neposlední řadě se pozornost vývoje FK ubírá i k ekologicky šetrným materiálům, 

které se tak snaží minimalizovat toxický charakter jejich samotných složek, případně 

složek vzniklých při brzdění. Mimo jiné tak vznikly FK pod označením JUHA-1 a JU-

HA-2, ty neobsahují kovová ani aramidová vlákna (kevlar), ale naopak se zakládají na 

kombinaci přírodních materiálů (drcené slupky ořechů a jutová vlákna). Ve své struktu-

ře obsahují 14 obj. % (JUHA-1), ale i 30 obj. % (JUHA-2) přírodních, obnovitelných a 

biologicky rozložitelných složek. Tyto FK udržují frikční stabilitu do teplot 290 °C. V 

případě JUHA-1 byla registrována pouze nepatrná změna frikčního kompozitu pro tep-

loty do 346 °C, která tak umožňuje využití tohoto kompozitu pro osobní automobily 

nižší třídy. Ovšem materiál JUHA-2 by našel uplatnění pouze v případě jízdních kol, 

skútru a malých motocyklů [33]. Další ekologicky šetrné materiály pak představují brz-

dové destičky FRI.TECH., které neobsahují žádné škodlivé látky (např. syntetická, 

skelná vlákna, atd.) a ani při jejich provozu nedochází k jejich produkci [34]. Podobně 

jsou na tom i brzdové destičky Eco-Friction, jejichž příznivou vlastností je, že neobsa-

hují Cu. Jde tak o ekologický a bezpečný materiál s dobrým brzdným výkonem [35]. 

Toto jsou však jen někteří zástupci „eco friendly“ vyvíjených materiálů, kterým je 

v poslední době věnována značná pozornost. 
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2.4 Brzdné systémy automobilů 

V předešlých kapitolách jsem rozebírala obecnou charakterizaci FK se zaměřením 

na jejich organická pojiva v podobě FP. Nyní bych pozornost obrátila přímo 

k brzdnému systému automobilů. Existují dva typy brzdových systémů motorových 

vozidel a to kotoučový či bubnový (viz obr. 2. 5).  

 

Obr. 2. 5: Schéma (vlevo) bubnové a (vpravo) kotoučové brzdy (upraveno z [1]).  

Obě brzdy se v podstatě skládají ze dvou základních částí: rotující litinový ko-

touč/buben a pár brzdových destiček/čelistí. Každá brzdová destička/čelist se skládá 

z kovové opěrné desky, tzv. pakny, na níž je uchycen (nalepen/napájen) kompozit, ten 

představuje již zmíněný FK. Tvarem pakny a složením FK se odlišují jednotlivé brzdo-

vé destičky/čelisti daných vozidel [36]. V případě bubnových brzd je díky uzavřenému 

systému zamezeno uvolňování otěrových částic, které zůstávají v bubnu. I přes to se 

však v současné době pro lepší odvod tepla, vyšší výkon, jednodušší konstrukci, menší 

hmotnost a větší spolehlivost přednostně uplatňují brzdy kotoučové nebo se u některých 

typů vozidel (především nákladních) využívá kombinace obou typů (kotoučové vepředu 

a bubnové vzadu, aby se snížily jak pořizovací tak i provozními náklady, což bubnové 

brzdy umožňují) [37].  
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2.4.1 Charakterizace kotoučových brzd  

Kotoučový brzdný systém je v základu složen z třmene, brzdových destiček a ko-

touče, jeho další prvky jsou znázorněny na obr. 2. 6. Přitom rozlišujeme kotoučové brz-

dy s pevným třmenem, který se uplatňoval v praxi zpočátku, později ho nahradil tzv. 

třmen plovoucí. Rozdíl mezi danými typy lze pozorovat na obr. 2. 6. V obou případech 

je proces brzdění vyvolán tlakem brzdové kapaliny na písty umístěné ve třmenu, tím 

vzniká přítlačná síla působící na brzdové destičky a ty poté stlačí rotující kotouč, čímž 

dojde ke zpomalení či úplnému zastavení vozidla. Systém s pevným třmenem vyžaduje 

přítomnost pístu u obou brzdových destiček, pro jednoduchost byl proto nahrazen třme-

nem plovoucím s jedním pístem. V tomto případě je pevně uchycený držák třmenu a 

samotný třmen se tak může pohybovat (viz obr. 2. 6). Píst tedy umožní stlačení brzdové 

destičky ke kotouči a plovoucí třmen umožní protipohyb, pomocí kterého se tiskne ke 

kotouči i druhá brzdová destička. U sportovních automobilů, kde jsou kotoučové brzdy 

vystaveny náročnějším podmínkám, se běžně uplatňuje uspořádání až se čtyřmi písty 

[37].  

 

Obr. 2. 6: Jednotlivé části soustavy kotoučové brzdy s pevným (vlevo) a rotujícím 

(vpravo) třmenem (upraveno z [38]).  

Samotný kotouč se při brzdění rovněž zahřívá, a proto jeho materiál musí odolávat 

vysokým teplotám i mechanickému namáhání, ve většině případů se pro tyto účely vyu-

žívá šedá litina či ocelolitina legována přídavnými prvky pro zajištění požadovaných 

vlastností. Účinky vysokých teplot mohou být také zmírněny pomocí geometrie kotou-

če. K tomu napomáhají duté kotouče, ty představují dvě žebrovitě spojené desky, mezi 

nimiž proudí vzduch, a tak je dosaženo tzv. ventilačního efektu. Často se lze setkat také 
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s děrovanými kotouči, ty přispívají např. k lepšímu brzdnému efektu za deště [39]. 

Nejen brzdový kotouč, ale i ostatní části brzdového systému patří ke spotřebnímu zboží. 

I přes veškerou snahu technologů a materiálových inženýrů však dochází k jejich opo-

třebování a po několika tisíci najetých kilometrů je nutná jejich výměna za zcela nové 

[3].  

2.4.2 Frikční pochody spojené s procesem brzdění 

Brzdění vozidel je doprovázeno třením, kdy se kinetická energie mění na tepelnou, 

čímž dochází k opotřebování nejen FK, ale také kotouče, tento proces je dále doprová-

zen uvolňováním otěrových částic do životního prostředí [40]. Tyto částice se vzájemně 

liší morfologií, chemickým či fázovým složením a jejich charakter je silně ovlivněn 

mikrostrukturou FK [29]. Z hlediska jejich velikosti se rozlišují na tzv. „non-airborne“ 

(sedimentovaný podíl - těžší frakce sedimentující na vozovkách) a „airborne“ (suspen-

dovaný podíl - lehčí složky otěru, které se šiří vzduchem a dosahují až nanometrických 

rozměrů) frakce. Díky velké reaktivitě nanočástic se často vyskytují také na povrchu 

non-airborne otěru a mohou být snadno uvolněny do vodného prostředí [41, 40]. Je pro-

kázáno, že obě složky otěru mohou negativně působit na živé organismy, proto je nutné 

této problematice věnovat patřičnou pozornost[40, 42 - 44].  

Podle Kuciej a kol. [45] má na důsledky frikčního procesu vliv doba brzdění, se kte-

rou roste maximální teplota na povrchu kotouče. Během frikčního procesu často dochá-

zí k difúzi, elektrolýze, elastické nebo plastické deformaci, fázové a strukturní změně, 

rozkladu jednotlivých složek, odchodu plynných látek, krystalizaci, atd. [7]. Tyto proce-

sy pak vedou k modifikaci a opotřebování, resp. ztrátě materiálu vedoucí ke vzniku otě-

ru z FK i kotouče, což je způsobeno působící vysokou teplotou a tlakem. Při nižších 

teplotách v průběhu brzdného procesu dochází k uvolňování větších částic a je uplatňo-

ván především mechanický otěr, pokud se ale brzda zahřeje, resp. během brzdění při 

vyšších teplotách, dochází již k hoření a uvolňování většího množství menších částic.  

Kontaktní plocha FK s kotoučem (obr. 2. 7) při brzdění bývá pouhých 15-20 % a to 

díky výčnělkům v mikrostruktuře především FK (ani kotouč není zcela hladký), které se 

zde vyskytují z důvodu velmi heterogenního materiálu FK, tzn. rozdílných mechanic-

kých vlastností jeho jednotlivých složek. Uvádí se, že kontaktní plochy mívají šířku 

v rozsahu 50 - 500 μm na výšku, resp. vyvýšení oproti zbylému povrchu 25 - 100 μm. 
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Avšak v důsledku opotřebování FK i kotouče se v průběhu frikčního procesu neustále 

mění pozice i velikost kontaktních ploch. Například disertační práce Foldiny [46] uka-

zuje, že se zvyšujícím se tlakem roste velikost kontaktních ploch, ale snižuje se jejich 

počet. Složení daných výčnělků vesměs odpovídá tvrdým složkám FK v podobě abra-

zivních částic, jako např. SiC, SiO2, Al2O3, ZrO2. V rámci frikčního procesu pak do-

chází k jejich postupnému broušení, tím však dochází také k uvolňování složek z měk-

čího pojivového materiálu FK. Takto vzniklé otěrové částice mohou buďto samy vytvá-

řet nová kontaktní místa nebo se shlukovat a vytvářet nukleační zárodky, což je dalším 

důvodem, proč původní výčnělky/kontaktní místa mění svou velikost. Skutečné kon-

taktní plochy se tak zvětšují, což přispívá k prodloužení celkové životnosti brzd [8, 46, 

47].  

 

Obr. 2. 7: Celkový a postupně se zmenšující povrch FK s kontaktními plochami (vlevo) 

a jeho detailní pohled s mikrostrukturními výstupky (vpravo) [46, 47]. 

2.4.2.1 Popis vybraných frikčních testů   

Pro vyhodnocení především frikčního koeficientu a míry opotřebení FK během 

frikčního procesu se využívají testy, které mohou být prováděny na základě dynamome-

tru či tribometru. Mezi hojně využívané metody frikčního hodnocení poté patří FAST (z 

angl. friction assessment and screening test, využívající dynamometru) či pin-on-disc 

(využívající tribometru) [7, 48].  

Dynamometr funguje na základě řízené simulace reálného brzdného systému vozi-

del, kdežto měření pomocí tribometru je nezávislé na příslušné konfiguraci brzd a je 

zjednodušeno pouze na styk třecích ploch, v našem případě tedy FK a kotouče [49]. 

Frikční koeficient   lze formulovat podle vztahu (1) jako podíl třecí (frikční) síly    

(důsledek kontaktu FK a kotouče) a síly normálové    (tlak brzdové destičky a kotouče 

k sobě) a jde tedy o bezrozměrnou skalární veličinu, která nabývá kladných hodnot.  
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  (1) 

Opotřebením pak rozumíme ztrátu materiálu FK účinkem brzdného procesu. Oba para-

metry jsou závislé nejen na typu a složení FK, ale také na podmínkách při brzdění (tep-

lota, rychlost, vlhkost, tlak nebo čas) [7, 50]. Dále lze s pomocí frikčních testů hodnotit 

např. vibrační pnutí, teplotu kotouče, hnací moment nebo vlhkost prostředí a mimo 

aplikace v automobilovém průmyslu se využívají např. v polovodičové technologii, 

materiálovém inženýrství, optice (skleněné či kontaktní čočky), farmacii (implantáty, 

biologické tkáně), apod. [51].  

A) Metoda FAST 

Přístrojové vybavení metody FAST (také všech dalších využívajících dynamometr) 

je obdobné jako u reálných brzd vozidel a v základu ho tak tvoří kotouč, třmen, hřídel a 

pár brzdových destiček, resp. jde o mechanicky ovládanou kotoučovou brzdu (viz obr. 

2. 8) [52]. Vzorek FK je přitlačován k rotujícímu kotouči po stanovenou dobu a řízené 

zatížení se poté aplikuje pomocí hydraulického systému [7, 53]. Ve výsledku lze získat 

časovou změnu frikčního koeficientu jeho měřením v daných časových intervalech. 

 

Obr. 2. 8: Dynamometr pro testování FK [7]. 

Opotřebení materiálu   lze v tomto případě stanovit jako procentní ztrátu materiálu 

podle následujícího vzorce: 

    
 m

 
         

mpočátek - mkonec

 a   b   d    
      ,   (2) 

kde jednotlivé veličiny představují:   …hmotnostní změna FK na počátku a konci 

testu;  …odpovídající hmotnost FK stanovené tloušťky  ;  ,   rozměry FK a 

 …hustota vzorku FK. 
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Ve skutečnosti jsou FK za deště či v zimních měsících vystaveny vlhkému prostředí 

a účinkům solných posypů. Vývoj této metody však umožnil přiblížit se při frikčních 

testech FK i těmto skutečnostem a to možnosti postřiku třecích ploch vodou nebo sol-

nými roztoky, dále je možno nastavit potřebnou teplotu či vlhkost [7].  

B) Metoda „pin-on-disc“ 

Obecná tribometrická technika musí, stejně jako při využití dynamometru, zajistit 

tytéž podmínky, které by byly dosaženy v rámci reálného provozu. V současné době se 

uvádí, že je známo přes 200 odlišně konstruovaných tribometrů lišících se podle para-

metrů kontaktu nebo okolních podmínek, při kterých chceme dané měření provádět. 

Takto vysoký počet je dán především tím, že konstrukce tribometrů nebývá vždy uni-

verzální, ale naopak je navržená pro konkrétní aplikace a po změně pracovních podmí-

nek nebo třecích mechanismů ji nelze aplikovat. V praxi je proto jejich počet vhodný 

pro obecné použití daleko menší. Můžeme se tak setkat např. s uspořádáním tribometrů 

v podobě „pin-on-slab“, „pin-on-ring“, „ring-on-ring“, „ball-on-disc“, které se liší ty-

pem kontaktních těles. Nejvíce využívanou metodou je však „pin-on-disc“ konstrukce 

tribometru zobrazena na obr. 2. 9 [54].  

 

Obr. 2. 9: Konstrukční uspořádání tribometru typu „pin-on-disc“ (upraveno z [55]). 

Stejně jako u obecných metod s tribometrem tvoří základní přístrojové vybavení zá-

těžové tělísko a sledovaný vzorek [54]. Konkrétně pak v případě této techniky rotuje 

disk se vzorkem a nad ním je umístěno „pin“
6
 tělísko [48]. Princip je poté založen na 

vtlačování tělíska do rotujícího vzorku, tak dochází ke kontaktu mezi těmito materiály. 

                                                 

6
 „Pin“ je uchycen prostřednictvím elastického ramene a měření jeho odchylky (při zvoleném tlaku) 

umožňuje určení frikčního koeficientu [51]. 
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Nezbytné je, aby konstrukce tribometru zajišťovala minimální kontakt s okolním pro-

středím. Současně může být tribometr rozšířen o pec, aby bylo možné sledovat důsledek 

frikčních procesů také za vysokých teplot [50, 54]. 

Doposud představené metody pro hodnocení frikčního procesu se zakládají na jeho 

laboratorní simulaci. Existují však i metody, které ho studují v reálných podmínkách 

(prach z cest, odběr in-situ). Avšak toto hodnocení je složitější v tom, že je zapotřebí 

brát v úvahu např. vliv prachových částic z jiných průmyslových zdrojů, otěr z cest, 

pneumatik, apod. Jednotná metodika pro hodnocení brzdného otěru neexistuje a i lidé 

zabývající se tímto výzkumem se neshodují v tom, zda používat čistě laboratorní či re-

álné podmínky. Jisté však je, že nejlepší výsledky je možno získat kombinací obou pří-

stupů a jejich vzájemné srovnání pak může přispět ke správnému pochopení a popisu 

frikčního procesu. Proto tato práce hodnotí otěrové částice generované, jak v rámci la-

boratorního (dynamometr), tak i reálného systému (prach z cest) brzdění automobilů. 

2.4.2.2 Degradace frikčních kompozitů vlivem frikčního procesu  

Vlivem frikčního procesu mohou jednotlivé složky FK měnit svůj původní charakter 

a to i na toxický, karcinogenní nebo jinak nebezpečný pro daný organismus. Děje se tak 

v důsledku vysokých teplot při brzdění. Za běžnou teplotu způsobenou brzdným proce-

sem se pokládá 300 °C, na druhou stranu teploty okolo 600 °C a vyšší jsou dosahovány 

ve velmi tenké třecí ploše a po krátkou dobu. V případě osobních automobilů může být 

lokálně dosáhnuto až 1000 °C u sportovních vozidel je to až 1200 °C [56]. Celkové po-

chopení strukturních změn FK spojených s působením těchto vysokých teplot je velmi 

obtížné z důvodu složité heterogenní povahy těchto materiálů. Proto neexistuje obecný 

charakter účinků zvýšených teplot, ty budou vždy záležet na konkrétním typu materiálu, 

jeho složení, struktuře a podmínkách při procesu brzdění.  

V rámci studia působení vysokých teplot na FK se provádí tepelné rozklady nejen 

na komplexních strukturách FK, ale také pro jeho složky především v podobě sloučeni-

ny HMTA a FP. Z nich je patrně největší hrozbou sloučenina HMTA, tedy základní 

složka FP. Její tepelný rozklad nastává od teplot 200 °C, kdy se mohou uvolňovat to-

xické látky v podobě amoniaku či formaldehydu, ale také např. kyanovodík a oxidy 

uhlíku/dusíku (C/NOx) [17, 20]. Strukturní deformace FP lze v závislosti na působící 
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teplotě při brzdění v inertní atmosféře rozdělit na tři základní stupně, ty jsou shrnuty 

v tab. 2. 3.  

Tab. 2. 3: Shrnutí základních degradačních stupňů FP [7, 46]. 

Teplota [°C] Typ reakce Uvolněná látka Poznámka 

 450 dehydratace H2O 
 struktura vázána především 

methylenovými můstky 

450 - 700 

krakování CH4  odtrhávání methylenových  

a kyslíkových můstků 

 největší ztráta hmotnosti 

dehydrogenace H2 

oxidace CO, CO2 

700 - 1000 
destrukce zesítěné 

struktury 

polyaromatické 

klastry 
 pomalá ztráta hmotnosti 

 

Pokud však degradace probíhá ve vzduchu, začíná proces oxidace dříve (už při 300 

°C), děje se tak přítomností kyslíku z okolí. I zde je první oxidace pozorována (stejně 

jako v inertní atmosféře) během tepelného rozpadu methylenového můstku. Tímto vzni-

kají nebezpečné látky ve formě benzofenonu, karboxylové kyseliny a chinonu. Ať už je 

tedy FP umístěna ve vzduchu, argonu, dusíku či vakuu vždy bude docházet k procesu 

oxidace [7, 46]. 

Pro FP je zvlášť rizikové působení teplot okolo 800 °C, kdy ztrácí svou pevnost. Při 

jejím zakomponování do FK se v důsledku toho ve frikčním otěru vyskytuje vyšší podíl 

těkavých látek, které mohou pocházet ze složek sekundární fáze FK [46]. Tímto se za-

bývaly např. studie Hetpera a kol. [57] a Lytle a kol. [58], které uvádí, že do působení 

700 °C se uvolňuje škodlivý fenol a pro teploty  750 °C pak navíc nebezpečné látky 

jako benzen, toluen či naftalen. Dále často diskutovanou degradací je přeměna sulfidic-

kých materiálů (Sb2S3, zástupce maziv FK) na oxidové (Sb2O5), jehož přítomnost může 

podle IARC představovat potenciální karcinogen [59]. Méně studovaná je problematika 

spojená s barytem (BaSO4, plnivo FK). Důvodem je nejspíš jeho charakter nerozpustné 

inertní látky. Je však dokázáno, že se vlivem frikčního procesu uvolňuje ze struktury FK 

a s pomocí specifických půdních bakterií může měnit svou podobu na bariové kationty 

Ba2 , které jsou mnohem reaktivnější a mají toxický charakter [44]. V současné době se 

vývoj FK snaží minimalizovat i tyto dopady a to náhradou takovýchto látek za méně 

škodlivé. 
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2.5 Charakterizace emisí pocházejících z dopravy 

Příčinou uvolnění emisí z dopravy do životního prostředí mohou být výfukové ply-

ny nebo naopak nevýfukové zdroje, mezi které patří i otěr ze součástek brzdného sys-

tému, vozovek a pneumatik. Jejich studium pak slouží jako nástroj pro pochopení pro-

cesů spojených s provozem vozidel, což může vést k minimalizaci negativních vlivů na 

okolní prostředí. Charakterizace reálných emisí je často velmi náročná jednak z důvodu 

difuzní povahy těchto látek a dále díky možné změně způsobené interakcemi s jinými 

zdroji průmyslové činnosti. I z tohoto důvodu je laboratorní hodnocení považováno za 

účinný prostředek pro studium těchto složek [60]. Samozřejmě, že pro vyšší efektivitu 

výsledné charakterizace se optimálně používá porovnávání reálného i laboratorního 

systému zároveň, což bude dále využito i v rámci této práce.   

Pro charakterizaci uvedených emisí je potřeba analyzovat jejich velikost, morfolo-

gii, mikrostrukturu, chemické i fázové složení. Pro tyto účely se mohou využívat např. 

mikroskopické (SEM - skenovací / TEM - transmisní elektronová mikroskopie), spekt-

roskopické (Ramanova a infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací FTIR) 

nebo difrakční (XRD - rentgenová difrakční analýza) metody. Přičemž SEM a TEM 

přístupy hodnotí morfologii studovaných vzorků (zisk obrazu v mikro- až nano- měřít-

ku) a to na základě ohybu a lomu elektronového paprsku v elektromagnetickém poli. 

Kvalitnější výsledky jsou získávány studiem vzorku pomocí TEM, ale s ohledem na 

jejich složitou přípravu v podobě tenkých vrstev se mnohem více využívá SEM pozoro-

vání. Navíc u SEM lze s pomocí energiově disperzního rentgenového detektoru (EDX) 

stanovit jejich elementární složení [47, 48, 61]. Oproti tomu XRD a spektrální metody 

pomáhají charakterizovat fázovou či molekulární strukturu. Metoda XRD analyzuje 

vzorek za pomocí interakce rentgenového záření s jeho elektrony, což je charakteristi-

kou každé látky a slouží to tak k její identifikaci [61 - 63]. Základem spektroskopických 

metod je opět interakce použitého elektromagnetického záření (často laserové nebo in-

fračervené) se vzorkem. V tomto případě dochází k absorpci či emisi fotonů, která je 

způsobená změnami rotačně vibračních stavů atomů/molekul sledované látky [64]. Po-

mocí Ramanovy spektroskopie lze na rozdíl od infračervené spektroskopie úspěšně cha-

rakterizovat technicky významné prvkové materiály, např. uhlíkové materiály (grafitic-

ké vrstvy, saze, přírodní i umělé diamanty atd.) a křemíkové materiály (elektronika). Na 
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druhou stranu je Ramanova spektroskopie časově velmi náročná a fluorescence vzorku 

může Ramanovo spektrum překrývat [61, 65]. 

Metody pro charakterizaci emisí spojených s dopravním průmyslem nejsou sjedno-

ceny, proto se vedle uvedených možností jejich analýzy dále využívají metody jako 

např. optická emisní spektroskopie (GDOES), atomová emisní spektroskopie s indukčně 

vázaným plazmatem (ICP-AES), rentgenová fluorescenční spektroskopie, částicemi 

indukované rentgenové záření (PIXE), Mössbauerova spektroskopie nebo termogravi-

metrie [41]. Pro detailní analýzu krystalických nanostruktur a zisk informací z tenkých 

vrstev pak může být v SEM analýze zvolena náhrada elektronů za iontově fokusovaný 

svazek (FIB), který pak proniká do menší hloubky a to řádově v desítkách nanometrů 

(např. ionty galia). K dalším metodám rozvíjející možnosti stávajícího studia charakte-

rizace emisních složek z dopravy patří např. profilometrie umožňující zobrazení po-

vrchů kompozitů a popis jejich drsnosti [7, 61]. 

2.6 Vliv dopravy na životní prostředí 

Neustálý rozvoj a začleňování dopravních vozidel do našeho každodenního života je 

spojen s řadou vznikajících problémů, které bychom rozhodně neměli přehlížet. Nejzá-

važnějším z nich je pak produkce toxických látek, což vede k narušení rovnováhy eko-

systému. Kvalitu životního prostředí tak snižují např. uvolňující se složky při nedokona-

lém spalování pohonných hmot nebo během frikčních procesů vozidel. Cílem dopravní 

politiky je proto vyvíjet ekologicky šetrné materiály, ve smyslu zajištění nižšího rizika 

kontaminace vody, půdy a především produkce skleníkových plynů [66, 67]. 

2.6.1 Obecné způsoby působení toxických látek 

Toxické látky (toxikanty) většina organismů nedokáže odbourávat, proto se v něm 

na určitém místě hromadí a často tak představují riziko omezení jeho životních funkcí. 

Mezi základní projevy toxikantů pak patří přímý toxický, mutagenní a karcinogenní 

účinek. Přímý toxický účinek poškozuje nebo vede k odumírání buněk přímo z expono-

vaného organismu, avšak mutagenita a karcinogenita u něj způsobuje změnu genetické 

informace. V případě mutagenního efektu dochází u nových generací k deformaci pů-

vodních vlastností, kdežto karcinogenní účinky vyvolávají bujení nádorových buněk. 
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Toto zhoubné bujení může být do jisté míry označeno jako mutace genetické informace, 

ta ovšem není obecnou podmínkou karcinogenních onemocnění [68].  

Dále mohou dopravou vzniklé emise vyvolávat tzv. chronickou či akutní toxicitu. 

Rozdíl mezi nimi spočívá v době působení. Akutní účinky pozorujeme po krátké expo-

zici toxikantu vůči danému organismu, zatímco ty chronické se projevují během výraz-

ně delšího časového intervalu. Není však řečeno, že jedna látka musí mít vždy stejný 

účinek, ale naopak může působit zároveň jako chronický i akutní toxikant a to 

z hlediska její expoziční koncentrace (nízká» chronický, vyšší» akutní). Takovéto to-

xické účinky mohou vyvolávat letální (smrt), subletální (změna životních funkcí), mu-

tagenní či karcinogenní odezvy studovaného organismu. Tyto nežádoucí vlivy studuje 

ekotoxikologie či ekologie, která se je snaží využít nejen pro ochranu jednotlivých or-

ganismů, ale i celého ekosystému [67].  

2.6.2 Akutní akvatická toxicita 

Hodnocení toxicity látek je velmi často realizováno prostřednictvím testů akutní 

akvatické toxicity, ty určují negativní vliv toxikantu ve vodním prostředí. Mezi nejčas-

tější projevy takto působících látek patří inhibice (zpomalení), popř. stimulace (posílení) 

růstu daného organismu, teratologické účinky (vývojové poruchy organismu), druhový 

deficit nebo možná letalita (úmrtnost). Cílem takovýchto testů je poté stanovení efek-

tivní koncentrace toxikantu, jejímž důsledkem dochází k x%-nímu zpomalení růstu sle-

dovaného organismu. Jedná se tak o stanovení parametru toxicity označovaného jako 

ECx (některá literatura uvádí ICx) [67, 69]. 

2.6.2.1 Vybrané organismy pro studium testů akutní akvatické toxicity 

Často se jako testovací organismy při provádění testů akutní akvatické toxicity pou-

žívají ryby, korýši, vodní rostliny, řasy či bakterie. Vhodným toxikantem je pak ve vodě 

rozpustná látka, nicméně tyto testy umožňují rovněž hodnocení vzorku v pevném sku-

penství a to prostřednictvím vodných výluhů [67]. V rámci mé diplomové práce byly 

pro tyto účely (na základě normy ČSN EN ISO 8692 [70]) vybrány řasy Desmodesmus 

subspicatus a Raphidocelis subcapitata (viz obr. 2. 10) jakožto představitelé oddělení Chlo-

rophyta (zelené řasy).  
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Obr. 2. 10: Zobrazené organismy Desmodesmus subspicatus (vlevo) a Raphidocelis 

subcapitata (vpravo) optickým mikroskopem [71, 72] 

Jedná se tedy o organismy s obsahem charakteristického zeleného barviva, chlorofy-

lu. Díky němuž pak v chloroplastech (část rostlinných buněk) dochází k procesu foto-

syntézy [73]. Základní charakteristiku těchto zástupců vodního biotopu vyjadřuje násle-

dující tab. 2. 4.  

Tab. 2. 4: Tabulka základních charakteristik daných organismů [72, 74, 75].  

Řasová  

kultura 

Původní  

název 

Tvar 

 buněk 

Charakteristické 

vlastnosti 

Desmodesmus  

subspicatus 

Scenedesmus 

suspicatus 
elipsoid 

 Poměrně rychlý růst 

 Vysoká citlivost na toxické látky 

 Zdroj vitamínů a minerálů  

 Potrava zooplanktonu 

Raphidocelis     

subcapitata 

Selenastrum 

capricornutum 

půlměsíc 

či srp 

 

2.6.3 Toxické, karcinogenní a mutagenní účinky otěrových částic 

Degradační procesy FK a jeho složek jsem rozebírala již dříve (viz kap. 2.4.2.3). 

Literatura uvádí, že se během frikčních procesů mohou uvolňovat škodlivé látky, jaký-

mi jsou např. formaldehyd, amoniak, oxid antimoničný, benzofenon, fenol či benzen. 

V další části tedy rozeberu jejich možné účinky na cílový organismus. 

Formaldehyd 

Existence formaldehydu v prostředí bývá často zprostředkována díky spalovacím 

procesům (řadíme zde i brzdění automobilů) nebo uvolněním ze stavebních prvků (dře-

votřískový nábytek, koberce i hračky). Podle jeho koncentrace v prostředí lze sledovat 

mírné (nevolnost, podráždění horních cest dýchacích, otoky), ale také až smrtelné účin-

ky na člověka (tab. 2. 5). Od roku 2004 se podle IARC formaldehyd řadí do kategorie 
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nebezpečných látek pro člověka s možnými mutagenními i karcinogenními účinky, kte-

ré nevyvolává jeho pozření, ale inhalace [76, 77]. 

Tab. 2. 5: Zobrazení vybrané koncentrace formaldehydu a jeho odpovídající působení 

na člověka [76, 77]. 

Působení formaldehydu 
Koncentrace 

[g/m
3
] 

dráždivý účinek na oči 300 

zrychlené dýchání 1000 

zřetelná nevolnost, píchání v nose 2500 

slzení očí 5000 

dýchací potíže 12000 

nebezpečí života 35000 

zpravidla smrtelná koncentrace 60000 

 

Amoniak 

Produkce amoniaku v životním prostředí je umožněna prostřednictvím emisí z do-

pravy, ale především pak rozkladem lidských a zvířecích biologických odpadů. Zdrojem 

dusíku je močovina, ze které se s pomocí specifických mikroorganismů uvolňuje právě 

amoniak (NH3). Jedná se o látku velmi dobře rozpustnou ve vodě, proto je velmi toxic-

ká právě pro vodní organismy. Dostatek kyslíku ve vodě napomáhá ke snížení toxicity 

amoniaku a to důsledkem jeho oxidace na dusičnany (NO3
-
), což probíhá s pomocí nitri-

fikačních bakterií, ty ke schopnosti vázat vzdušný dusík využívají enzym zvaný nitro-

genasy [78, 79]. 

Oxid antimoničný 

Sulfid antimonitý  Sb2S3  je dnes využívaný např. v pyrotechnice, výrobě zápalek, 

ale také ve FK, kde působí jako mazivo. Jeho nežádoucí účinky jsou spojeny s možností 

transformace na oxid antimoničný (Sb
2
O5 , kterou vyvolává frikční proces. Experimen-

tálně byla jeho přítomnost v otěru hodnocena v práci Matějka a kol. [80] nebo Jang a 

kol. [81]. Mezinárodní skupina IARC charakterizuje Sb2O5 jako látku s možnými karci-

nogenními účinky. Tento nežádoucí efekt je již nyní minimalizován náhradou Sb2S3 

méně toxicky působícími kovy (Zn, Mg, Mn) nebo přírodními vlákny (len, celulóza) 

[59]. 
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Benzofenon, fenol a benzen 

 Počátečním produktem spalování FP může být benzofenon, ten se hodnotí jako ne-

bezpečná látka pro vodní prostředí, pro které při opakované expozici představuje ne-

bezpečnou hrozbu [82]. Dále se může uvolňovat fenol či benzen. Fenol představuje po-

tenciální nebezpečí pro člověka i vodní organismy. Jeho dobrá rozpustnost ve vodě mu 

totiž umožňuje vznik jedovatých směsí, proto se řadí do skupiny těkavých organických 

látek [83]. Benzen pak toxicky působí především na vodní organismy. Tato látka ohro-

žuje zdroje pitné vody, způsobuje onemocnění krve (útlum její tvorby nebo leukemie), 

poškození jater a má tendenci ke vzniku a bujení nádorových buněk [84]. 

Dále je možná také emise složek na bázi Cu či Fe. Železo pak může oxidovat do po-

doby hematitu (Fe2O3) či magnetitu (Fe3O4) a ve výsledném otěru se nachází především 

díky tepelné a mechanické degradaci kotouče, nikoliv tedy FK [47, 85, 86]. Přitom Cu 

má tendenci oxidovat např. do podoby oxidu měďného (Cu2O) [87]. Studie Shupert a 

kol. [88] zkoumala vliv složek na bázi kovů (především Cu, Fe) na vodní kapradinu 

(Salvinia molesta). Ve výsledku poté bylo uvedeno, že se u tohoto organismu projevily sti-

mulační účinky, což může být také nežádoucím projevem, který vede k narušení kvality 

prostředí vodního biotopu. Vysoká koncentrace látek na bázi kovů způsobuje nutnost 

adaptace rostlin ve smyslu získat vůči nim určité toleranční schopnosti. Tento problém 

lze řešit pomocí chelatace („zapouzdření“) kovových iontů v cytosolu (vnitřní tekutý 

prostor) buněk. Chelátory tedy obklopují kovové ionty a brání jim tak v kontaktu 

s jinými látkami cytosolu. Mezi chelátory patří fytochelatiny, metalothioneiny, organic-

ké kyseliny a aminokyseliny [89].  

Záměrem předešlých kapitol bylo poukázat na to, že v běžném životě produkujeme 

stále více prachových částic, popř. nanočástic a to právě během antropogenních činností 

spojených např. s procesem brzdění vozidel, což přispívá k narušení rovnováhy ekosys-

tému. To dosvědčuje také fakt, že se během procesu brzdění může uvolnit více jak 80 

organických sloučenin. Přitom mezi hlavní z nich patří fenoly, alifatické a aromatické 

uhlovodíky a jejich deriváty [42]. Cílem všech takto zaměřených studií (např. [6, 24, 25, 

32, 35, 41 – 43, 53, 61, 88]) je, aby se předcházelo aplikaci podobně nebezpečných lá-

tek, jakým byl azbest. Vyvíjí se tak frikční materiály se sníženým opotřebením nebo se 

potenciálně nebezpečné složky (Sb, Sn, Cu, Pb) mění za jiné (skořápky ořechů, jutová 

vlákna) a takové FK se poté označují jako „eco-friendly“ [41]. Frikční kompozity však 

patří mezi velmi složité komplexní materiály a pro plné pochopení degradačních proce-
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sů při brzdění je potřeba dalších studií. Jisté je ovšem to, že vzhledem k rozšířenému 

výskytu motorových vozidel a jejich neodmyslitelné součásti našeho každodenního ži-

vota je nezbytné, i nadále sledovat a snižovat negativní dopady nadměrné dopravy 

vzhledem k životnímu prostředí. 
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3 Experimentální část 

V experimentální části mé diplomové práce byly realizovány testy akutní akvatické 

toxicity (AAT) u vybraných organických pojiv frikčních kompozitů brzdových obložení 

automobilů a jejich výchozích složek, brzdného otěru a prachových částic z cest na 

sladkovodní zelené řasy, konkrétně pak Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis sub-

capitata (vybrány na základě používané normy [70]). Studované vzorky poté byly cha-

rakterizovány pomocí SEM, FTIR, Ramanovy spektroskopie a XRD. 

3.1 Popis testovaných vzorků pro testy akutní akvatické toxicity 

Pro hodnocení AAT byly vybrány vzorky, které jsou znázorněny na obr. 3. 1.  

 

Obr. 3. 1: Schematické znázornění studovaných vzorků v rámci hodnocení AAT. 

Mezi nejčastěji využívaná organická pojiva FK patří fenolické pryskyřice, z tohoto 

důvodu byly vybrány pro testování v rámci této diplomové práce. Konkrétně byly vy-

brány tři komerčně dostupné vzorky FP. Bohužel však díky know-how každého výrobce 

brzdových destiček neznámé přesné složení FK, které by pomohlo zvýšit efektivitu na-

šeho vyhodnocování. Vzorek sloučeniny hexamethylentetraminu (HMTA) byl vybrán 

z důvodu jeho častého obsahu ve FP. Při procesu výroby FK se jeho složky lisují za 

tepla tak, aby došlo k jejich propojení a vytvrzení jeho celkové struktury. Často se pro 

tyto účely aplikuje teplota 160 °C (pro náročnější uplatnění FK to bývá 180 °C). Přitom 

dochází ke změně struktury FP, která pak může ovlivnit i její výslednou toxicitu. Proto 

je jedním z dalších cílů této práce určit toxicitu daných pryskyřic také po jejích teplot-

nímu ohřevu v peci (160 °C).  
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Tepelné zpracování vzorků FP bylo uskutečněno v laboratorní peci typu LH06-

30/13, která vyniká svou flexibilitou při testování různých vzorků (např. kovové materi-

ály, sklo i keramika). Její pracovní teplota se může pohybovat až okolo 1340 °C a vole-

ný teplotní cyklus je možno nastavit pomocí programovatelného tepelného regulátoru 

HT 40AL [90]. Pro tepelný ohřev FP byla pec nastavena na teplotu 160 °C s krokem 3 

°C/min a po dosažení této teploty ji 0,5 h udržovala na konstantní hodnotě. Poté násle-

dovalo chlazení na pokojovou teplotu. Porovnání původních vzorků FP č. 1 – 3 s jejich 

tepelně upravenými podobami můžeme sledovat na obr. 3. 2. 

 

Obr. 3. 2: Snímky vzorků FP č. 1 - 3 skladované při pokojové teplotě (a_1 - c_1) a po 

uplatněné teplotní zátěži (a_2 - c_2). 

Co se týče otěrových částic vzniklých třením během frikčního procesu, je záměrem 

této práce porovnání mezi laboratorním a reálným systémem. Laboratorní simulace 

frikčních procesů je realizována použitím brzdového dynamometru se standardním tes-

tovacím procesem dle SAE
7
. U takovýchto brzdových dynamometrů lze regulovat počá-

teční rychlost kotouče před započatým procesem brzdění a také brzdný tlak, dále mů-

                                                 

7
 SAE: Society for Automotive Engineers (Společnost automobilových inženýrů). 
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žeme sledovat např. teplotu kotouče, okolní teplotu nebo kroutivý moment [91]. Použi-

tím laboratorní simulace brzdného procesu na dynamometru a generování částic tímto 

způsobem se zabrání skutečnosti, že by odebrané částice mohly vznikat např. v důsled-

ku otěru z pneumatik. 

Konkrétní typ kompaktního brzdového dynamometru využitý v rámci této práce byl 

Inertia dynamometr Link M2800 (obr. 3. 3). Tímto zařízením lze např. stanovit brzdnou 

účinnost a výsledné opotřebení vznikající v důsledku tření mezi kotoučem a brzdovou 

destičkou, ale také provádět simulaci brzdného procesu u hybridních vozidel. Pro mož-

nost softwarového programování parametrů simulace brzdného účinku můžeme volit z 

rozsahu 0 - 2000 ot./min (otáčky brzdného kotouče), 0 - 20 MPa (působící tlak na brz-

dovou soustavu) a 0 - 5000 N m (kroutivý moment) [92].  

 

Obr. 3. 3: Brzdový dynamometr (a) společně s detailním zobrazením odběrové komory 

(b). 

Pro experimentální hodnocení toxického charakteru brzdného otěru byly využity 

částice z kapsového filtru dynamometru typu KS PAK 85-F7 (obr. 3. 4), tímto způso-

bem je možno zachytit částice větší než 1 µm. Jeho stavba je tvořena filtračními kapsa-

mi nejčastěji vyrobenými ze skelných nebo syntetických vláken, které se šitím spojují 

do čelního rámu a touto specifickou konstrukcí je zajištěna velká filtrační plocha, vyso-

ká účinnost zachycení prachu a přitom nízké tlakové ztráty [93].  
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Obr. 3. 4: Čelní (vlevo) a boční (vpravo) pohledy na použitý kapsový filtr z dynamo-

metru. 

Na reálně vznikající částice v silniční dopravě bylo poukázáno realizací testů AAT u 

dvou vzorků prachů z cest, které byly odebrány z míst se slabým a silným provozem 

(obr. 3. 5), aby se zamezilo účinkům prachových částic z jiných průmyslových zdrojů. 

Toto studium je také součástí projektu SGS s názvem: Charakterizace a hodnocení eko-

toxických účinků silničního prachu [94], v rámci kterého bude hodnocena AAT většího 

množství vzorků silničního prachu i otěrů z brzd. 

 

Obr. 3. 5: Mapa sběrných míst prachů z cest se silným (a) a slabým (b) provozem sil-

niční dopravy. Adresy sběrných míst: (a) 17. listopadu (pod areálem VŠB-TUO), Ostra-

va a (b) Nad Plynárnou (slepá ulice, odběr probíhal na jejím konci), Ludgeřovice. 
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3.2 Testy akutní akvatické toxicity pro sladkovodní zelené řasy  

Hodnocení AAT probíhalo dle normy ČSN EN ISO 8692 [70]. Na rozdíl od mé ba-

kalářské práce [85] nebyly testované vzorky připravené přímým kontaktem s živným 

médiem (viz kap. 3.2.1.2: Příprava zásobního roztoku) ve formě suspenze, ale byly 

zpracovány do podoby vodného výluhu (viz kap. 3.2.1.2: Příprava testovaných vzorků). 

Tímto způsobem byl potlačen heterogenní charakter především vzorků otěrových částic 

získaných laboratorní (dynamometr) i reálnou (prach z vozovky) cestou. Vzorky pů-

vodních FP a sloučeniny HMTA byly hodnoceny jak pro řasu DS, tak pro RS. Avšak 

dále z důvodu lepšího růstu řasové kultury RS a potřeby poměrně značného množství 

vzorků otěru a prachů z cest byly testy provedeny jen na řasové kultuře RS. 

3.2.1 Základní popis testů akutní akvatické toxicity 

Testy AAT probíhají za standardní pokojové teploty (25   2 °C) při kontinuálním 

osvitu (6000 - 10000 lux) v růstové komoře po expoziční dobu 72 hodin. Upravené tes-

tované vzorky v Erlenmeyerových baňkách se sterilní zátkou jsou po tuto dobu umístě-

ny na horizontální třepačce pro zajištění provzdušňování vzorků. Standardně jsou vole-

ny vždy dva paralelní testy zvolené koncentrační řady.   

3.2.1.1 Potřebné pomůcky, přístroje, chemikálie 

Použité pomůcky a přístroje: 

 Laboratorní sklo a porcelán (odměrné válce, baňky, 250 ml Erlenmeyerovy baň-

ky, zásobní láhve, filtrační zařízení podle Witta s filtrační nálevkou a nástavcem pro 

membránovou filtraci). 

 Buničitá vata, filtrační papír s velikosti pórů 0,4 μm (Pragopor) 

 Elektronická mikropipeta, pH metr, laboratorní váhy, vertikální a horizontální 

třepačky 

 Laboratorní pec LH06-30/13 (LAC) 

 Kapsový filtr KS PAK 85-F7 

 Inertia dynamometr Link M2800 

 Růstová komora APT.line KBW (E5.1)  
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 Sterilizátory  

‐ Autokláv Tuttnauer 3850EL (Schoeller) 

‐ Sterilizátor Sanyo MOV-112S (Schoeller) 

‐ Laminární box Steril Bio Ban Compact (Schoeller) 

 Přístroje pro analýzu testovaných vzorků 

‐ Optický mikroskop Olympus CX31 (Olympus) 

‐ Ramanův konfokální mikroskop XploRA™ (Horiba Jobin Yvon) 

‐ Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Nicolet 6700 FT-IR 

(Thermo Scientific) 

‐ Skenovací elektronový mikroskop XL-30 (Philips) 

‐ Rentgenový práškový difraktometr D8 ADVANCE (Bruker) 

Použité chemikálie a seznam testovaných vzorků: 

 Destilovaná voda, chemikálie vycházející z normy ČSN EN ISO 8692 [70] a 

uvedené v tab. 3. 1 

Tab. 3. 1: Uvedené látkové složení zásobního roztoku. 

Roztok č. 1: živiny Roztok č. 3: stopové prvky 

NH4Cl H3BO3 

MgCl2 6H2O MnCl2 4H2O 

CaCl2 2H2O ZnCl2 

MgSO4 7H2O CoCl2 6H2O 

K2HPO4 CuCl2 2H2O 

Roztok č. 2: Fe-EDTA Na2MoO4 2H2O 

FeCl3 6H2O Roztok č. 4 

Na2EDTA H2O NaHCO3 

Pozn.: ED A značí zkratku organické molekuly kyseliny ethylendiamintetraoctové 

označované také jako Chelaton 2. 

 

 Seznam testovaných vzorků a jejich označení pro vyhodnocování AAT u daných 

řasových kultur je uveden v tab. 3. 2 
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Tab. 3. 2: Seznam studovaných vzorků společně s jejich použitým značením v průběhu 

testování AAT a provedených analýz.  

Testovaný vzorek 
Označení 

Testy AAT Analýzy 

Sloučenina HMTA DS_H RS_H HMTA 

FERS F129 DS_1 RS_1 RS_1T FP č. 1 FP č. 1_T 

FERS FHV173 DS_2 RS_2 RS_2T FP č. 2 FP č. 2_T 

CELLOBOND J1077H DS_3 RS_3 RS_3T FP č. 3 FP č. 3_T 

Brzdný otěr - RS_BO BO 

Prach z cest 
- RS_A (silný provoz) A 

- RS_B (slabý provoz) B 

Pozn.: DS (Desmodesmus subspicatus), RS (Raphidocelis subcapitata)a T (vzorky 

po uplatnění tepelné zátěže 160 °C). 

 

3.2.1.2 Pracovní postup provedených testů 

Příprava zásobního roztoku  

Zásobní roztok lze označit jako živné médium, to je tvořeno 4 základními roztoky v 

podobě živin, stopových prvků, roztoků Fe-EDTA a NaHCO3 (viz tab. 3. 1). Jeho pří-

pravu provádíme v zásobní láhvi a pro objem 1000 ml do ní postupně přiléváme:  

1) 800 ml destilované vody, 

2) 10 ml roztoku č. 1 (každý z roztoků tak po 2 ml), 

3) 1 ml roztoku č. 2, 

4) 0,1 ml roztoku č. 3, 

5) 187,9 ml destilované vody. 

Následuje sterilizace v autoklávu. Výjimkou je roztok č. 4 (sterilizace membránovou 

filtrací), který v množství 1 ml přidáváme až po tomto procesu, jelikož by při použití 

autoklávu mohlo hrozit jeho vypaření. Roztoky č. 1 - 4, stejně jako připravené živné 

médium, skladujeme ve tmě při teplotě 4°C. 

Příprava zásobní kultury 

Mimo živné médium je pro provedení testů AAT potřeba připravit také zásobní kul-

turu, resp. růstové médium. Jeho obsah je složen ze směsi živného média a řasové kultu-

ry v Erlenmeyerově baňce se sterilní zátkou z buničité vaty. Přitom výsledná koncentra-

ce řasové suspenze v tomto růstovém médiu činí zhruba 10000 buněk v 1 ml (ovlivníme 
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množstvím použité zásobní řasové kultury). Pro zachování správného růstu řasové sus-

penze je poté nutné pravidelně provádět přeočkování této kultury (zpravidla jednou za 

týden). Skladujeme ji poté při laboratorní teplotě v růstové komoře. 

Příprava vhodné koncentrační řady 

V případě známého parametru toxicity EC50 se volí vhodná koncentrační řada tako-

vým způsobem, aby se jeho hodnota nacházela okolo jejího středu. Pokud však tento 

parametr literatura neuvádí, je nutné provést předběžné zkoušky a pomocí nich vyhod-

notit jeho přibližnou hodnotu. Koncentrační řada se poté stanoví tak, aby koncentrace, 

při které dochází k 50 % -ní inhibici dané řasové kultury, nenabývala její maximální ani 

minimální hodnoty, což není vždy zcela primitivní záležitostí. Například pro určení 

první koncentrační řady vybraného vzorku FP č. 1 byla provedena celá řada zkoušek, 

které mnohdy neurčily jednoznačné informace a bylo potřeba jejich opakování a to čas-

to také z důvodu nedostačujícího růstu řasových kultur. Konečná podoba vyhodnocené 

koncentrační řady u tohoto vzorku byla stanovena na 10, 7, 5, 3 a 1 g/l a rovněž se 

v průběhu testování osvědčila i pro ostatní vzorky FP (č. 2 a 3). Určení koncentračních 

řad u dalších vzorků už tak složité nebylo. Navíc pro sloučeninu HMTA byly hodnoty 

EC50 dokonce dostupné z literatury (viz tab. 2. 2) a u prachů z cest se využilo studia 

Marwooda a kol. [95], která se věnovala stanovením AAT pro otěr z pneumatik a vozo-

vek a u všech testovaných vzorků byl parametr EC50 vyhodnocen pro koncentrace vyšší 

než 100 g/l. Použité koncentrační řady všech testovaných vzorků jsou poté zobrazeny 

v tab. 3. 3. 

Tab. 3. 3: Stanovené koncentrační řady studovaných vzorků pro hodnocení testů AAT. 

Vzorek Koncentrace [g/l] 

DS/RS_H 3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 

DS/RS_1 - 3 10 7 5 3 1 

RS_1 - 3T 20 17 15 13 10 

RS_BO 100 50 30 10 5 

RS_A/B 100 
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Příprava testovaných vzorků 

Po návrhu vhodné koncentrační řady se naváží potřebné množství testovaného vzor-

ku do vysterilizovaných skleniček. Každá z nich se doplní 100 ml destilované vody a 

zhruba na 24 hodin se umístí na vertikální třepačku, tím jsou poté připraveny suspenze 

testovaných vzorků (ukázka na obr. 3. 6).  

 

Obr. 3. 6: Suspenze vybraného vzorku FP č. 1 při provádění předběžné zkoušky 

DS/RS_1. 

Poté následuje jejich membránová filtrace, kterou připravíme 100 ml vodného výluhu. 

Připravený výluh v bezpečnostním laminárním boxu (umožňuje odsávání vzduchu a 

osvětlení baktericidní UV lampou) rozdělíme do dvou Erlenmeyerových baněk pro pro-

vedení dvou paralelních testů dané koncentrace testovaného vzorku a přidáme k němu 

50 ml živného média. V případě, že je potřeba, upravíme hodnotu pH (pomocí roztoků 

1M - HCl nebo 1M - NaOH) připravených vodných výluhů na požadovaných 8,3   0,2 

(viz kap. 3.2.1.3). Po tomto zpracování všech vzorků včetně kontroly (100 ml pouze 

živného média) je naočkujeme potřebným množstvím inokula x, resp. růstovým médi-

em, což určíme ze vztahu (2). Výpočet je prováděn v souladu s podmínkou počáteční 

koncentrace buněk v 1 ml, který je stanoven na hodnotu 10000   2000. Tímto jsou tes-

tované vzorky vhodně upravené (vybraný příklad viz obr. 3. 7) a může následovat 72 

hodinová expozice v uzavřené růstové komoře. 

x   
V   c

a
   (3) 

Uvedené veličiny ve vzorci představují: V (množství testovaného roztoku [ml]), c (po-

žadovaný počet buněk na začátku testu v 1 ml), a (počet buněk v 1 ml).  
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Obr. 3. 7: Zpracované vodné výluhy vybrané koncentrační řady vzorku FP č. 5 pro obě 

řasové kultury (RS a DS) v laminárním boxu. 

3.2.1.3 Podmínky validace testů 

Pro platnost testů AAT je nutné, aby byla splněna podmínka minimálního počtu bu-

něk v kontrole a maximální změny hodnoty pH po uplynutí 72 hodinové expozice. Při-

tom hustota buněk u kontrolních vzorků (řasová kultura v živném médiu) se v průběhu 

testu musí zvýšit alespoň 16-ti násobně. Tímto je určen minimální počet buněk napočte-

ných v Bürkerově počítací komůrce v tomto vzorku (princip viz kap. 3.2.2.1) na hodno-

tu 64, resp. 32. Druhá podmínka vyžaduje kontrolu hodnoty pH v průběhu testů AAT, 

přičemž její změna nesmí být vyšší než 1,5 jednotky.  

3.2.2 Vyhodnocení testů akutní akvatické toxicity 

Při určování toxického charakteru vybraných látek v rámci testů AAT jde především 

o vyhodnocení parametru toxicity označovaného jako EC50, který představuje koncent-

raci způsobující 50 % -ní inhibici dané řasové kultury a je stanoven na základě porov-

nání růstu řasové kultury s testovaným vzorkem oproti kontrole (pouze řasová kultura 

v živném médiu).  
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3.2.2.1 Počítání v Bürkerově počítací komůrce 

Po 72 hodinové expozici v termoluminostatu je na řadě počítání buněk pomocí svě-

telného mikroskopu s Bürkerovou počítací komůrkou (viz obr. 3. 8), která slouží jako 

síť vymezující přesnou plochu, tím je zaručeno přesné hodnocení koncentrace buněk ve 

vzorku. Bürkerova počítací komůrka je tvořena 9 velkými čtverci a každý z nich je roz-

dělen na 16 menších čtverců. Při počítání se poté dodržují následující pravidla: 

1. Stejný způsob počítání buněk ve čtvercích, aby se předcházelo několikanásob-

nému započtení buněk; 

2. Buňky počítáme v 50 menších čtvercích v tom případě, že je jejich počet vyšší 

než 400. Pokud jich však napočteme méně, pak je počítáme v ploše, která je vy-

mezena 100 čtverci; 

3. Pro určení výsledné koncentrace buněk násobíme jejich napočtený počet 5000 

(50 čtverců), popř. 2500 (100 čtverců), 

4. Minimální počet buněk pro správnou validaci testů je poté s ohledem na počá-

teční koncentraci cca 10000 buněk v 1 ml daného vzorku stanoven na hodnotu 

64  
10000

2500
   16   pro počítání buněk ve 100 čtvercích, resp. 32 v 50 čtvercích. 

 

Obr. 3. 8: Světelný mikroskop (vlevo) s Bürkerovou počítací komůrkou (vpravo naho-

ře) umožňující mikroskopický pohled na buňky DS (vpravo dole) při hodnocení testů 

AAT. 
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3.2.2.2 Výpočet procentového podílu inhibice/stimulace 

Pro výpočet inhibice, popř. stimulace růstu řasové kultury účinkem testované látky 

je možno postupovat dvěma způsoby a to prostřednictvím porovnávání integrálů bioma-

sy nebo námi zvolených růstových rychlostí v kontrolních a testovaných roztocích. Vý-

běr metody byl ovlivněn především tím, že hustotu buněk není potřeba hodnotit n-krát, 

ale jen na počátku a v závěru testu, což je dále usnadněno tím, že počáteční hodnota je 

10000 buněk v 1 ml. Pro realizaci výpočtu inhibice růstu řasových kultur je tedy potřeba 

pomocí světelného mikroskopu s Bürkerovou počítací komůrkou vyhodnotit počet bu-

něk  x po 72 hodinové expozici. Podle pravidla počítání buněk v Bürkerově komůrce 

(viz kap. 3.2.2.1) se poté stanoví počet buněk v 1 ml  n: 

 n    x         2        (4) 

Poté vypočteme růstové rychlosti µ v testovaných i kontrolních kultivacích: 

    
ln n - ln  

tn
,  (5) 

kde jednotlivé veličiny představují:    (počet buněk v závěru testu),    (počet buněk na 

začátku testu;         ) a    (doba trvání testů uváděna ve dnech;      . Po 

úpravě uvedeného vztahu (3) tak dostáváme: 

    
ln n -  ,2 

 
  (6) 

Procentový podíl inhibice získáme srovnáním růstové rychlosti v kontrolních oproti 

testovaným kultivacím: 

    
  c-  i
 c

     , (7) 

kde dané veličiny označují růstovou rychlost řasové kultury v kontrole    a testované 

koncentraci   . Inhibice růstu nastane tehdy, když    . V opačném případě jde o sti-

mulaci růstu řasové kultury.  

Celý výpočet procentového podílu inhibice růstu řasové kultury RS účinkem slou-

čeniny HMTA je pro ukázku uveden v tab. 3. 2. Stejný postup byl poté zvolen u všech 

dalších studovaných vzorků. 
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Tab. 3. 2: Tabulka vypočtených hodnot k určení inhibice růstu řasy RS účinkem dané 

koncentrace c sloučeniny HMTA. 

Označení testu c [g/l]      
           I [%] 

kontrola_1 
- 

524 
554,5 1386250 1,644 - 

kontrola_2 585 

3,0_1 
3,0 

16 
17,0 42500 0,482 70,661 

3,0_2 18 

2,0_1 
2,0 

35 
36,5 91250 0,737 55,168 

2,0_2 38 

1,5_1 
1,5 

49 
46,0 115000 0,814 50,477 

1,5_2 43 

1,0_1 
1,0 

92 
108,0 270000 1,099 33,171 

1,0_2 124 

0,5_1 
0,5 

352 
374,0 935000 1,513 7,985 

0,5_2 396 

Pozn.: Počet buněk byl hodnocený pro     čtverců v Bürkerově počítací komůrce. 

3.2.2.3 Grafické zpracování vypočtených dat 

Ze stanovených hodnot inhibice a daných koncentrací látky v řasové kultuře (viz 

tab. 3. 2) vyhodnotíme grafickou závislost zobrazenou v grafu 3. 1. Poté zvolíme vhod-

ný stupeň polynomické spojnice trendů (vhodná pro kolísající data) a z rovnice regrese 

určíme požadovaný parametr EC50 (na základě 50 % -ní inhibice), který je základním 

ukazatelem výsledné toxicity sledovaného vzorku. 

 

Graf 3. 1: Závislost inhibice růstu (I) řasy RS na koncentraci (c) sloučeniny HMTA. 
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Určení parametru EC50: 

Pro určení parametru toxicity EC50 využijeme toho, že potřebujeme určit 50 % -ní 

inhibici růstu dané řasy, proto se rovnice regrese (viz graf 3. 1) upraví do tvaru: 

                                      

                 

Pozn.: Při řešení rovnic tohoto charakteru  kvadratických či kubických  můžeme získat 

více kořenů, ty mohou být reálné i nereálné-komplexně sdružené. Přitom výsledek určí-

me na základě průsečíku studované závislosti inhibice na příslušné koncentraci vzorku 

 viz červená křivka v grafu 3. 1) se zobrazenou přímkou       viz oranžová přímka 

v grafu 3. 1). 

3.3 Metody charakterizace studovaných vzorků 

K hodnocení morfologie testovaných vzorků byl využit SEM typu Philips XL - 30 

s W elektronovým dělem. Použité urychlovací napětí bylo v rozsahu 20 – 25 kV, při 

kterém může být dosahováno rozlišení až 3 nm [8, 96]. Analýza vzorků může být usku-

tečněna pomocí detektoru zpětně odražených (BSE) a sekundárních (SE) elektronů, 

přitom BSE se využívá pro zřetelnější zobrazení při nabíjení vzorku. K nabíjení vzorku 

také dochází prostřednictvím primárních elektronů a to při studiu nevodivých vzorků, 

tomu však lze předcházet jejich naprášením [8]. Pro tyto účely je nutné volit takové 

kovy, které neovlivní následný průběh analýzy. Z toho důvodu byly testované vzorky 

pokryty tenkou vrstvou Au. Při jejich studiu pak bylo využito obou detektorů (SE i 

BSE) a různých zvětšení. Z pořízených snímků pak byly vybrány takové, u kterých se 

projevovala minimální deformace a ztráta ostrosti výsledného obrazu. 

Infračervená spektroskopie byla uskutečněna za pomocí spektrometru Nicolet 6700 

FT-IR. Přitom byla využita střední oblast infračerveného záření (400 - 4000 cm
-1

) a 

ATR technika s diamantovým krystalem. Metoda zeslabeného úplného odrazu (ATR) 

využívá k analýze studované látky násobný úplný odraz na fázovém rozhraní mezi mě-

řeným vzorkem a silně absorbujícím krystalem [97]. Takovým krystalem je v našem 

případě diamant, jehož provozní rozsahy jsou 4500 - 2500 cm
-1

 a 1800 - 200 cm
-1

. Tím 

je dáno omezení pro měřená infračervená spektra v rozsahu 2500 - 1800 cm
-1

, ten je 

proto z výsledných spekter vymazán. Měření se dále provádělo s rozlišením 4 cm
-1

 a při 
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32 skenech. U získaných dat byla provedena ATR korekce a základní opravy (srovnání 

pozadí, odstranění pásů vzdušného CO2 ze spektra) prostřednictvím plně automatizova-

ného Omnic softwaru. Analýza brzdového otěru byla navíc zpracována pomocí režimu 

turbo, ten umožňuje studium vysoce absorbujících a také značně heterogenních vzorků. 

Tento režim navíc snižuje šum výsledného signálu.  

Další metoda pro analýzu chemického složení byla založena na detekci Ramanova 

posuvu a to prostřednictvím Ramanova konfokálního mikroskopu XploRA™. Pro mě-

ření bylo využito 532 nm excitačního laserového zdroje (v celkovém rozsahu 100 - 

4000 cm
-1

) a mřížky s 1200 vrypy/mm. Intenzita laserového svazku může být reduko-

vána až na 0,1 % z původní hodnoty. Na rozdíl od metody FTIR se jedná o bodovou 

analýzu, která je vhodným nástrojem pro studium heterogenních vzorků. Měřeno pak 

bylo 30 bodů pro vzorky brzdného otěru a prachu z cesty při době akumulace 10 s a 10 

opakování (pro redukci šumu). Stejné nastavení bylo zvoleno i pro vzorky pryskyřic, 

kde však z důvodu značné fluorescence vzorků nebylo detekováno žádné spektrum. 

Sloučenina HMTA byla pak změřena v 5 bodech jen pro ověření homogenity vzorku. 

Naměřená spektra byla podrobena základní korekci a vyhodnocena na základě progra-

mu LABSPEC obsahujícího spektrální knihovnu. 

Poslední z využitých způsobů pro rozšíření fázových analýz studovaných vzorků by-

la analýza zprostředkována díky difraktometru Bruker D8 Advance s pozičně citlivým 

detektorem VANTEC a generátorem Krystalloflex K780 (50kV, 60mA). Přitom lampa 

CoK(α) poskytovala zdroj rentgenového záření. Ze získaných difrakčních záznamů byly 

vyhodnoceny polohy jednotlivých difrakcí, ze kterých byly s pomocí databáze PDF 2 

Release 2004 charakterizovány jednotlivé fáze přítomné ve vzorku. Metoda XRD byla 

využita jen pro studium vzorků prachů z cest a brzdného otěru. O strukturách sloučeni-

ny HMTA a příslušných vzorků FP, které jsou homogenní, dává FTIR analýza poměrně 

přesnou představu a není proto zapotřebí studium na XRD.  
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4 Výsledky a diskuse 

4.1 Charakterizace testovaných vzorků vybranými metodami  

4.1.1 Skenovací elektronová mikroskopie  

Vybrané snímky z pozorování pomocí SEM-u (obrázek 4. 1) ukázaly velmi podob-

nou morfologii u studovaných vzorků FP (viz obrázky (a) – (c)), která je srovnatelná se 

zobrazenou strukturou sloučeniny HMTA (obrázky (d)). Z těchto povrchových vizuali-

zací je patrné, že dané struktury jsou tvořeny různě velkými složkami především kulaté-

ho tvaru a vykazují zejména homogenní charakter. Na rozdíl vzorky brzdného otěru 

(obr. 4. 2) a odebrané prachy z cest (obr. 4. 3 a 4) jsou tvořeny značně rozdílnými slož-

kami, které se liší nejen svou velikostí, ale i tvarem. V jejich struktuře se tak objevují 

sférické i podlouhlé formy (možná příčina tepelného působení na FK během brzdění) 

nebo částice s ostrými hranami, které mohou vznikat mechanickým působením - otěrem 

[61]. U těchto vzorků byla navíc provedena EDX analýza jejíž výsledky jsou uvedeny 

v tab. 4. 1. EDX záznamy sloučeniny HMTA a vzorků FP nebyly z technických důvodů 

pořízeny, ale jelikož se jedná o komerčně dostupné vzorky a není pravděpodobné, že by 

obsahovaly nečistoty a EDX analýza by tedy v těchto případech nepřinesla žádné nové 

poznatky. Z tab. 4. 1 je patrné, že vzorky otěru a prachů z cest mají velmi heterogenní 

povahu a jedná se tak o poměrně komplexní směsi. I přes to, je však složení vybraných 

částic analyzovaného vzorku (části (d) na obr. 4. 2 - 4) v dobré shodě s jeho celkovým 

složením uvedeném v tabulce 4. 1. Materiály brzdového otěru i prachů z cest tak tvoří 

systém agregovaných částic, které se mohou nabalovat na původní homogenní zárodky. 
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Obr. 4. 1: Vybrané SEM snímky vzorků FP. č. 1 - 3 (a) – (c) a sloučeniny HMTA (d) se 

zobrazeným typem detektoru a příslušným zvětšením. 
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Tab. 4. 1: Detekované prvky ve vzorcích brzdového otěru a prachu z cest prokázané 

pomocí kombinované analýzy SEM-EDX. 

Detekovaný 

prvek 

Testované vzorky 

Detekovaný 

prvek 

Testované vzorky 

BO 
prachy 

BO 
Prachy 

A B A B 

Al = = = Mn x x = 

Ba = x x Na x = x 

C = = = O = = = 

Ca x = = P x x = 

Cr = x x S = x = 

Cu = = = Si = = = 

Fe = = = Sn = x x 

K x = = Ti = = = 

Mg = = x Zn = = = 

Pozn.: U prvků označených (=) byla a u prvků označených  x  nebyla prokázána jejich 

přítomnost ve vzorku. 

 

Přestože částice brzdného otěru byly odebrány z kapsového filtru po zhruba 10 -ti 

testech „AK Master“ pro různé brzdové destičky, u nichž neznáme složení, odráží de-

tekované prvkové složení modelový systém, který byl použit v různých studiích [40, 41, 

43, 44, 60, 85]. Při srovnání s výsledky pro prachy z cest, které reprezentují reálné sys-

témy je patrné, že značná část prvků (Al, C, Cu, Fe, Si, Ti, Zn) se vyskytuje ve všech 

měřených vzorcích a tudíž jeden z pravděpodobných zdrojů v odebraných vzorcích pra-

chu může být otěr z brzd. 

Při srovnání prachu A (silný provoz) a prachu B (slabý provoz) je vidět, že deteko-

vané prvkové složení se téměř neliší až na 4 prvky (Mg, Mn, Na a P), což může být 

způsobeno velmi malým zastoupením těchto prvků ve vzorcích. Můžeme však konsta-

tovat, že oba vzorky se významně neliší. 
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Obr. 4. 2: Pořízené SEM snímky brzdného otěru (a) – (c) rozšířené o EDX spektrum (d) 

z vyznačené plochy vybrané částice. 

 

Obr. 4. 3: Pořízené SEM snímky vzorku prachu A (a) – (c) rozšířené o EDX spektrum 

(d) z vyznačené plochy vybrané částice.  



 

 

- 60 - 

 

Obr. 4. 4: Pořízené SEM snímky vzorku prachu B (a) - (c) rozšířené o EDX spektrum 

(d) z vyznačené plochy vybrané částice. 

Analýza SEM-EDX poskytuje pouze základní informace o prvkovém složení ve 

studovaných vzorcích. Pro větší představu o jejich struktuře proto byly využity metody 

FTIR, Ramanova spektroskopie a XRD, které umožňují popis fázového složení studo-

vaných vzorků. 

4.1.2 Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektra vzorků FP č. 1 - 3 i sloučeniny HMTA jsou znázorněna na obr. 

4. 5, kde jsou také vyznačeny pozice detekovaných pásů. Všechna měřená spektra od-

povídají organickým sloučeninám, což potvrzují pásy těsně pod 3000 cm
-1

, které odpo-

vídají přítomnosti vazeb C - H. Pásy v oblasti nižších vlnočtů jsou pak typické pro da-

nou sloučeninu a nazývají se tzv. otisk prstu dané sloučeniny, pro sloučeninu HMTA se 

pak jedná o pásy nůžkové vibrace skupiny CH2 (1456 cm
-1

), vějířové vibrace skupiny 

CH2 (1369 cm
-1

), kyvadlové vibrace skupiny CH2 (1233 cm
-1

), valenční vibrace vazby 

C - N (996 a 808 cm
-1

) a deformační vibrace vazeb N-C-N (699 cm
-1

) [98]. Je tedy patr-
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né, že měřená sloučenina obsahuje funkční skupinu CH2 a vazby C-N, což odpovídá 

struktuře HMTA (viz obr. 2.1).   

Naměřená spektra vzorků FP (obr. 4. 5) pak obsahují všechny charakteristické pásy 

sloučeniny HMTA, což není překvapivé, jelikož HMTA je běžnou složkou FP. Široký 

pás okolo 3280 cm
-1

 pak odpovídá přítomnosti skupiny O - H vazby ve fenolové skupi-

ně. Jak je vidět z obr. 4. 5, tak je tento pás nejintenzivnější pro vzorek FP č. 3, ale toto 

může být také způsobeno přítomností větší vlhkosti ve vzorku, jelikož FP jsou obecně 

náchylné na vlhkost. Pásy okolo 3013 a 1593 cm
-1

 pak ukazují na přítomnost aromatic-

ké sloučeniny a to vazbami =C-H a C=C. Pás na pozici okolo 1005 cm
-1

 pak potvrzuje 

přítomnost methylolové skupiny v pryskyřici [99]. 

 

Obr. 4. 5: Infračervená spektra vzorků FP č. 1 - 3 a sloučeniny HMTA s uvedenými 

hodnotami vlnočtů označenými na obrázku. 

Naměřená FTIR spektra pryskyřic po teplotní zátěži jsou vykreslena na obr. 4. 6. 

Všechna naměřená spektra byla mnohem více zašuměná a i pás vzdušného CO2 (který 

byl softwarově odstraněn) byl velmi intenzivní. Toto může být dáno strukturou a veli-

kostí částic. Jak je vidět z obr. 3. 2, tak struktura po teplotní zátěži je velmi odlišná. Pro 

přípravu výluhů i analýzu FTIR byly pryskyřice „rozbity“ a rozetřeny v třecí misce, 
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přesto byly částice asi větší a díky tomu mohl být i pás vzdušného CO2 intenzivnější 

(zůstalo více prostoru pro vzduch ve vzorku po přitlačení na ATR krystal). Ze spekter je 

také patrné, že velmi široký pás okolo 3300 cm
-1

 je mnohem méně intenzivní, což na-

povídá, že OH skupiny byly během teplotní zátěže uvolněny, ale nebyla to dostatečná 

teplota na jejich celkové vymizení. Většina pásů z původních spekter (viz obr. 4. 5) je 

detekovatelná i ve spektrech po teplotní zátěži, ale pásy jsou mnohem širší, což nazna-

čuje na více amorfní charakter vzorků. Tedy teplota 160°C není dostatečná pro úplné 

rozložení struktury pryskyřice, což potvrzuje tvrzení z bezpečnostních listů studovaných 

materiálů (> 200 °C).   

 

Obr. 4. 6: Infračervená spektra vzorků FP č. 1_T - 3_T (po tepelné zátěži) s uvedenými 

hodnotami vlnočtů označenými na obrázku. 

Ze získaného infračerveného spektra vzorku brzdného otěru (obr. 4. 7) je patrné, že 

neobsahuje adsorbovanou vodu ani hydroxylové skupiny, což je pro otěrové částice 

vzniklé během brzdného procesu charakteristické a ani nedochází k ovlivnění vzorku 

vlhkostí. Zato vykazuje přítomnost organických sloučenin a to díky přítomnosti pásů 

2918 a 2835 cm
-1

. Hodnoty 1069 a 869 cm-1 s vysokou pravděpodobností mohou odpo-

vídat přítomnosti skupin křemičitanů a uhličitanů. Prudký pokles v rozmezí 600 - 500 

cm
-1

 může být příčinou existence kovových složek v odebraném vzorku brzdného otěru, 

které však v tomto rozmezí (400 - 4000 cm
-1

) není možné blíže detekovat a tudíž speci-

fikovat, z tohoto důvodu byly tyto vzorky charakterizovány také pomocí XRD analýzy. 
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Obr. 4. 7: Infračervené spektrum brzdného otěru s uvedenými hodnotami vlnočtů ozna-

čenými na obrázku. 

Na rozdíl od brzdného otěru (obr. 4. 7) obsahují odebrané prachové částice 

z vozovek (obr. 4. 8) strukturně vázanou vlhkost (pásy 3380 a 3345 cm
-1

 odpovídající 

vibracím O - H vazeb), která může být spojena s povětrnostními podmínkami v okolí 

odběru (prováděn vždy minimálně dva dny po dešti), ale také se může jednat o schop-

nost vzorků adsorbovat vzdušnou vlhkost. Přítomnost O - H vazeb pak potvrzují i pásy 

1606 a 1639 cm
-1

, které odpovídají deformačním vibracím této skupiny. Charakteristic-

ké vibrace pro hodnoty 2923 a 2851 cm
-1

 odpovídají opět existenci organických složek, 

kdy pro prach B jsou tyto pásy mnohem více intenzivní, což bude spojeno s místem 

odběru, které je obklopeno více stromy a keři (při odběru se nedalo zamezit i sběru bio-

logického materiálu), než v případě místa odběru v rušném provozu. Struktura obou 

prachů je tvořená také uhličitany, což dokazují pásy 1438 a 1441 cm
-1

. Vysoce inten-

zivní a široký pás s inflexním bodem v 1004 cm
-1

 naznačuje vysoký výskyt křemičitanů, 

které mohou mít také amorfní charakter, což je dáno velmi širokým tvarem tohoto pásu. 

Tedy až na výše zmíněné drobné odlišnosti vidíme, že ačkoliv byly prachy z cest odebí-

rány na odlišných místech (více a méně frekventovaná doprava), ve výsledku se jejich 

struktury příliš neliší, naopak můžeme sledovat přesnou shodu při pozorování vibrací 

pro 2923, 2851, 1004 a 799 cm
-1

. 
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Obr. 4. 8: Infračervená spektra prachů z cest s uvedenými hodnotami vlnočtů označe-

nými na obrázku. 

Z pozorovaných infračervených spekter můžeme tedy říci, že vzorky FP a sloučeni-

ny HMTA vykazují více krystalický charakter, než je tomu v případě odebraného brzd-

ného otěru nebo prachu z cest, u kterých se projevil více amorfní charakter (pozorované 

pásy jsou širší). Nedostatkem této analýzy je neumožněná detekce těžkých prvků, což je 

zapříčiněno relativně nízkou energií použitého záření (400 – 4000 cm
-1

). Proto nemohou 

být tato data v úplné shodě s výslednými spektry z Ramanovy spektroskopie nebo XRD, 

ale slouží pro komplexnější představu složení studovaných vzorků. 

4.1.3 Ramanova spektroskopie 

Na obr. 4. 9 je ukázáno naměřené Ramanovo spektrum pro sloučeninu HMTA, 

spektra pro vzorky FP se nepodařilo naměřit kvůli velké fluorescenci vzorků, která pře-

krývá vibrační pásy. I Ramanova spektroskopie potvrdila organickou povahu sloučeni-

ny HMTA (pásy pod 3000 cm
-1

). Pásy v nižších vlnočtech pak opět odpovídají přítom-

nosti deformačních vazeb CH2 skupiny (1360 a 1464 cm
-1

), C - N vazeb (1249, 1053, 

1016, 790 cm
-1

) a vazeb C - N - C (683 a 523 cm
-1

).    
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Obr 4. 9: Naměřené Ramanovo spektrum ze sloučeniny HMTA s uvedenými hodnota-

mi vlnočtů označenými na obrázku. 

Naměřená Ramanova spektra ze vzorku brzdného otěru jsou znázorněna na obr. 4. 

10. Jednotlivé naměřené sloučeniny byly určeny srovnáním se spektrální knihovnou, 

která je součástí softwaru Ramanova mikroskopu. V některých z měřených bodů byla 

naměřena pouze jedna složka, např. grafit (viz obr. 4. 10), ale ve většině měřených bodů 

pak bylo detekováno více složek např. amorfní uhlík, MoS2 a Fe3O4 (viz obr. 4. 10). 

Toto tedy potvrzuje velmi heterogenní charakter vzorku. Ze získaných Ramanových 

spekter byla především potvrzena přítomnost amorfního uhlíku (pásy okolo hodnot 

1330 a 1590 cm
-1

), který byl detekován majoritně. Jeho přítomnost ve většině měřených 

bodů může být vysvětlena tenkou vrstvičkou amorfního uhlíku, která pokrývá ostatní 

přítomné částice [43]. Další detekovaný uhlíkový materiál byl grafit (pásy 1355, 1588, 

2463, 2703, 2929 a 3245 cm
-1

). Amorfní uhlík se může z FK uvolňovat prostřednictvím 

tepelné degradace FP, kdežto grafit slouží jako mazivo ve FK a bude se tedy uvolňovat 

díky mechanickému otěru [6]. Stejně jako u FTIR analýzy byly i v tomto případě ve 

struktuře brzdového otěru nalezeny křemičitany (odpovídající pásy 254, 288, 388 a 413 

cm
-1

), které se v důsledku vysokých teplot při procesu brzdění mohou uvolňovat ze 

struktury FK, kde plní funkci abrazivních materiálů [6]. Dále byla zjištěna přítomnost 

Cu2O (226, 294, 398 a 630 cm
-1

), molybdenitu: MoS2 (386 a 413 cm
-1

), hematitu: 

Fe2O3 (228, 291, 404 a 611 cm
-1

) a magnetitu: Fe3O4 (551 a 667 cm
-1

). Jeden 

z možných důvodů obsahu Cu2O a MoS2 je jejich přítomnost ve FK jakožto zástupců 
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maziv [6]. Oxidy Fe sice zastupují plniva FK [7, 8], ale v brzdném otěru se nacházejí 

především díky otěru z brzdového kotouče [47, 86].  

 

Obr. 4. 10: Naměřená Ramanova spektra z odebraného vzorku brzdného otěru 

s uvedenými hodnotami vlnočtů označenými na obrázku. 

Ve vzorcích prachů z cest byla pomocí Ramanovy spektroskopie objevena přítom-

nost pouze amorfního uhlíku (obr. 4. 11). V ostatních měřených bodech nebyly deteko-

vány použitelná spektra z důvodu výrazné fluorescence vzorku, kterou pravděpodobně 

způsobuje značná přítomnost různých křemičitanů (což potvrzuje i metoda XRD), které 

jsou ve většině případů problematické detekovat Ramanovou mikroskopií [100]. Uži-

tečnější metodou pro strukturní popis prachu z cest je proto metoda FTIR a to z důvodu 

zisku mnohem rozsáhlejších informací. 
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Obr. 4. 11: Naměřená Ramanova spektra ze studovaných vzorků prachů z cest 

s uvedenými hodnotami vlnočtů označenými na obrázku. 

Během provedených analýz tohoto typu se prokázalo, že Ramanova spektroskopie 

oproti metodě FTIR poskytuje informace také o kovových složkách ve struktuře studo-

vaných vzorků. Její nevýhodou je však časová náročnost prováděných analýz a možná 

fluorescence vzorku, díky které může být Ramanovo spektrum překryto. Z toho důvodu 

se také nepodařilo získat Ramanova spektra studovaných vzorků FP a i informace zís-

kané ze vzorků prachů z cest jsou velmi omezené. Tento nedostatek však nahrazuje 

možnost rozlišení jednotlivých forem uhlíku (grafit oproti amorfnímu uhlíku) nebo 

konkrétních typů oxidů (Fe2O3 a Fe3O4).  
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4.1.4 Rentgenová difrakční analýza 

Vyhodnocením charakteristických difrakcí u brzdového otěru (obr. 4. 12) se potvrdi-

la přítomnost C, Fe, jeho oxidů (Fe2O3 a Fe3O4) a dále také Cu2O, což je ve shodě 

s výsledky základní prvkové analýzy SEM-EDX i jejich fází určených pomocí Rama-

novy spektroskopie. 

 

 

Obr. 4. 12: Difrakční záznam z brzdného otěru s vyznačenými detekovanými sloučeni-

nami. 

Provedená analýza XRD přispěla také k vyhodnocení fázového složení povrchových 

vrstev obou prachů z cest (A i B), čímž prokázala, že se jedná o velmi podobné materiá-

ly (viz obr. 4. 13), což je srovnatelné s výsledky metody FTIR, která rovněž prokázala 

jejich velmi podobný charakter (obr. 4. 8). Dále se obě metody shodují v potvrzení pří-

tomných křemičitanů. Konkrétně pak z vyhodnocených difrakčních záznamů obou pra-

chů (obr 4. 14 a 15) lze pozorovat konkrétně křemen (SiO2), křemičitan vápenatý 

(CaSiO3) nebo gehlenit (Ca2Al2SiO7) a muskovit (KAl2 SiAl 4O10 OH 2) zastupující 

přírodní minerály. Kromě toho byly touto cestou objeveny složky grafitu, titaničitanu 

draselného (K6Ti4O11) nebo dalšího přírodního minerálu ve formě buthleritu 

(Fe3  SO4 OH 2 H2O ). Přitom žádná z analyzovaných složek odebraných prachů 

z vozovek není toxická, což se může projevit ve výsledném hodnocení testů AAT. Ana-

lýzou SEM-EDX byla zjištěna i přítomnost Zn ve vzorku brzdného otěru i obou prachů 
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z cest, jelikož nebyla sloučenina Zn detekována žádnou jinou metodou, je pravděpo-

dobně přítomna pouze ve velmi malém množství.  

 

Obr. 4. 13: Porovnané difrakční záznamy obou odebraných prachů (A i B). 

 

Obr. 4. 14: Difrakční záznam prachu z cest A s vyznačenými detekovanými sloučeni-

nami. 
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Obr. 4. 15: Difrakční záznam odebraného prachu z cest B s vyznačenými detekovanými 

sloučeninami. 

Jelikož studované vzorky mimo HMTA a FP vykazovaly velmi heterogenní charak-

ter, bylo zapotřebí pro komplexní představu o jejich složení kombinace více technik, 

což bylo v rámci této práce učiněno a vybrané analytické metody (SEM (také rozšířena 

o EDX), FTIR, Ramanova spektroskopie a XRD) ukázaly, že pro studium složek FK a 

materiálů vzniklých v důsledku frikčních procesů jsou dostačujícím prostředkem 

k jejich charakterizaci. Přitom SEM se osvědčila jako vhodný nástroj pro hodnocení 

výsledné morfologie a mikrostruktury všech testovaných vzorků. Navíc využitím jejího 

rozšíření o EDX byly získány informace o základním prvkovém zastoupení v daných 

strukturách (tab. 4. 1), které dále rozvinuly metody FTIR, Ramanova spektroskopie a 

XRD umožňující také fázové složení studovaných materiálů. Pomocí FTIR bylo možno 

studovat všechny vzorky (obr. 4. 5 - 8), což se ale nepodařilo uplatnit rovněž u Rama-

novy spektroskopie. Zde nebyla možná charakterizace vzorků FP a to z důvodu jejich 

příliš vysoké fluorescenční odezvy, která Ramanovo spektrum překrývá. Tato metoda se 

rovněž jeví jako nedostačující pro strukturní charakterizaci prachů, u kterých neposkyt-

nula příliš mnoho informací. Na rozdíl od XRD, ta je nejen pro tyto prachové materiály, 

ale také pro testovaný brzdný otěr velmi přínosnou metodou. Ovšem na druhou stranu 

neposkytuje příliš podstatné informace pro charakterizaci sloučeniny HMTA ani FP.  

Metody SEM, FTIR, Ramanova spektroskopie a XRD byly vybrány pro základní 

charakterizaci studovaných vzorků. Pro plné pochopení procesů spojených s brzděním 
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vozidel by bylo potřeba daleko preciznějšího a více podrobného studia, což ovšem není 

náplní této diplomové práce a toto studium nadále bude pokračovat v rámci již zmíně-

ného studentského projektu SGS (č. SP2016/78). 

4.2 Výsledky testů akutní akvatické toxicity 

Testy byly hodnoceny způsobem uvedeným v kapitole 3.2.2. Pro stanovení paramet-

ru toxicity EC50 tak bylo nutné vyhodnotit inhibici I daných řasových kultur účinkem 

testovaných vzorků. Ta byla vypočtena ze vztahu (7) a pro její určení bylo nutné nej-

prve zjistit příslušný počet buněk    v testovaných kulturách, z něj poté stanovit jejich 

počet v 1 ml    (viz vztah (4)) a nato spočítat růstovou rychlost   příslušející danému 

vzorku (vztah (6)). Parametr toxicity EC50 byl vyhodnocen z grafů 4. 1 - 5 a to způso-

bem uvedeným v kapitole 3.2.2.3. 

Experimentálně získané hodnoty parametru EC50 pro sloučeninu HMTA (tab. 4. 2) 

z grafu 4. 1 jsou ve shodě s uvedenými daty v literatuře (tab. 2. 2), podle kterých se 50 

% -ní inhibice u řasy Pseudokirchneriella subcapitata  pohybuje okolo hodnoty 1,5 g/l. 

V našem případě jsme obdrželi velmi podobnou hodnotu 1,564 g/l, pro DS byla pak 

hodnota o něco vyšší a to 1,806 g/l. 

Tab. 4. 2: Stanovený účinek sloučeniny HMTA na inhibici I a toxický parametr EC50 

pro řasové kultury RS a DS. 

Sloučenina HMTA 

Koncentrace  

[g/l] 
3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 

EC50  

[g/l] 

I  

[%] 

DS_H 72,96 55,69 39,73 28,01 7,34 1,806 

RS_H 70,66 55,17 50,48 33,17 7,99 1,564 
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Graf 4. 1: Závislost inhibice růstu (I) řas RS a DS na koncentraci (c) HMTA. 

Dále stanovené parametry EC50 pro vzorky FP č. 1 a 2 (tab. 4. 3 a 4. 4) z grafů 4. 2 a 

4. 3 se mezi sebou příliš neliší. Na rozdíl od tohoto trendu můžeme sledovat skokovou 

změnu mezi hodnotami EC50 pro DS a RS během testů FP č. 3 (viz tab. 4. 5) z grafu 4. 

4, což může být způsobeno její odlišnou strukturou (důkaz při analýze FTIR na obr. 4. 

5). Mnohem důležitější je porovnaný účinek vzorků FP po tepelné úpravě v laboratorní 

peci při 160 °C (tab. 4. 3 - 5) z grafu 4. 2 - 4. U těch totiž sledujeme výrazný pokles 

toxického účinku na organismus řasy RS. Tento jev lze vysvětlit možnou změnou struk-

tury do zesíťované podoby FP po zahřátí na teplotu 160°C.  

Tab. 4. 3: Stanovený účinek FP č. 1 na inhibici I a toxický parametr EC50 pro řasové 

kultury RS a DS. 

Fenolická pryskyřice č. 1 

Koncentrace 

[g/l] 
10 7 5 3 1 

EC50 

[g/l] 

I  

[%] 

DS_1 55,55 47,14 20,1* 27,17 30,46 7,535 

RS_1 56,87* 60,39 45,12 38,15 37,98 5,739 

Po teplotní zátěži 

Koncentrace  

[g/l] 20 17 15 13 10 
EC50      

[g/l] 

I [%] RS_1T 57,4 49,87 41,09 39,48 34,84 17,635 

Pozn.: U hodnot označených * se s vysokou pravděpodobností promítnula lidská chyba 

během přípravy a zpracování testovaného vzorku, proto byly vynechány, aby se zvýšila 

efektivita výsledného hodnocení. 
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Graf 4. 2: Závislost inhibice růstu (I) řas RS a DS na koncentraci (c) vzorku FP č. 1. 

Tab. 4. 4: Stanovený účinek FP č. 2 na inhibici I a toxický parametr EC50 pro řasové 

kultury RS a DS. 

Fenolická pryskyřice č. 2 

Koncentrace 

[g/l] 
10 7 5 3 1 

EC50 

[g/l] 

I 

[%] 

DS_2 58,67 51,93 44,43 43,63 38,59 6,629 

RS_2 54,35 48,87 42,3 39,1 34,94 7,68 

Po teplotní zátěži 

Koncentrace 

[g/l] 
20 17 15 13 10 

EC50 

[g/l] 

I [%] RS_2T 54,15 52,41 49,07 42,76 41,89 15,741 

 

 

Graf 4. 3: Závislost inhibice růstu (I) řas RS a DS na koncentraci (c) vzorku FP č. 2. 
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Tab. 4. 5: Stanovený účinek FP č. 3 na inhibici I a toxický parametr EC50 pro řasové 

kultury RS a DS. 

Fenolická pryskyřice č. 3 

Koncentrace 

[g/l] 
10 7 5 3 1 

EC50 

[g/l] 

I 

[%] 

DS_3 57,62 49,86 47,08 42,07 33,27 7,028 

RS_3 60,48 54,32 53,01 47,72 39,2 3,682 

Po teplotní zátěži 

Koncentrace 

[g/l] 20 17 15 13 10 
EC50 

[g/l] 

I [%] RS_3T 53,11 37,76 28,7 22,06 18,92 19,371 

 

 

Graf 4. 4: Závislost inhibice růstu (I) řas RS a DS na koncentraci (c) vzorku FP č. 3. 

Zhodnocené výsledky provedených testů AAT účinkem sloučeniny HMTA a vzorků 

FP na řasy DS a RS nabízí poměrně dobré výsledky, což můžeme soudit nejen z toho, 

že pro všechny tyto vzorky bylo možné stanovit hodnoty EC50, ale také z toho, že 

v případě sloučeniny HMTA se shodují se studovanou literaturou (tab. 2. 2). Testy 

RS_H a DS_H se shodují s uvedenou hodnotou 1, 5 g/l, jen hodnota DS_H je o málo 

vyšší.  
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Konkrétně lze z pozorovaných výsledků stanovit míru toxického účinků daných 

vzorků na příslušnou řasovou koncentraci a to tak, že u vzorků FP se nejvyšší toxicita 

projevila v rámci uvedených testů AAT:  

 FP č. 1: RS_1, DS_1 a RS_1T; 

 FP č. 2: DS_2, RS_2, RS_2T; 

 FP č. 3: RS_3, DS_3, RS_3T. 

Brzdný otěr byl umožněn pomocí sběru částic z kapsového filtru dynamometru a je-

ho koncentrační řada byla zvolena na základě vhodného zachycení celkového koncent-

račního rozsahu (pro koncentrace vyšší než 100 g/l norma ČSN EN ISO 8692 [70] da-

nou látku hodnotí jako nepatrně toxickou). Výsledky (viz tab. 4. 6) určené z grafu 4. 5 

prokázaly, že studovaný materiál brzdného otěru se nejeví jako látka příliš škodlivá pro 

tyto základní vodní organismy. 

Tab. 4. 6: Stanovený účinek brzdného otěru na inhibici I a toxický parametr EC50 pro 

řasovou kulturu RS. 

Brzdný otěr 

Koncentrace  

[g/l] 
100 50 30 10 5 

EC50  

[g/l] 

I [%] RS_BO 53,56 39,91 16,68 11,32 6,13 85,446 

 

 

Graf 4. 5: Závislost inhibice růstu (I) řasy RS na koncentraci (c) brzdného otěru. 
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Výše uvedené výsledky jsou znázorněny v následujícím sloupcovém grafu 4. 6. Ten 

ukazuje míru toxického působení daných testovaných vzorků. Patrně nejzávažnější 

hrozbu představuje sloučenina HMTA a naopak nejnižší pozorujeme u brzdového otěru. 

Důležitý je také charakter FP, ze kterého pozorujeme snížené riziko těchto materiálů po 

uplatněném ohřevu v peci. Při skutečné přípravě FK jsou tyto FP lisovány s ostatními 

složkami, stávají se plastickými a pojí tak výsledný materiál dohromady. Ale musíme 

mít na zřeteli, že při výrobě FK mohou nastávat odlišné procesy, než kterých jsme do-

sáhli jejím samotným ohřevem bez přítomnosti tlaku a dalších složek FK.  

 

Graf 4.6: Výsledné parametry EC50 určené hodnocením AAT testovaných vzorků na 

řasy RS a DS. 

Tab. 4. 7: Stanovený účinek prachu z cest na inhibici I a toxický parametr EC50 pro 

řasovou kulturu RS. 

Prach z cest 

Koncentrace [g/l] 100 

I [%] 
RS_A 50,62 

RS_B 42,29 

 

Z celé řady testovaných struktur nebyl výsledný parametr EC50 určen pouze 

v případě prachů z cest a to z důvodu jeho nízké toxické povahy. Samotná norma ČSN 

EN ISO 8692 [70] uvádí, že u koncentrace nad 100 g/l se již daná látka nepovažuje za mož-

nou hrozbu pro okolní prostředí. U vzorků silničních prachů byla provedena předběžná 

zkouška s výsledky uvedenými v tab. 4. 7, která uvádí velmi podobné výsledky jako např. 

studie Marwooda a kol. [95], ta hodnotila AAT otěru z pneumatik a vozovky, kdy se 

všechny stanovené hodnoty EC50 vyskytovaly nad 100 g/l. Proto pro tento případ nebyla 
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stanovená koncentrační řada a experimentálně zjištěná inhibice prachů z cest z předběžné 

zkoušky (viz tab. 4. 7) tak prokázala, že se jedná o materiál bilancující mezi hranici škodli-

vých a nezávadných látek. 
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5 Závěr 

Cíl této práce spočíval v experimentálním posouzení vlivu výchozích složek frikč-

ních kompozitů a materiálů vzniklých při frikčním procesu během brzdění vozidel na 

růst sladkovodních zelených řas (Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapita-

ta) a to pomocí testů akutní akvatické toxicity dle normy ČSN EN ISO 8692. Nejvíc 

objemovým materiálem, který se při přípravě frikčních kompozitů používá, je fenolická 

pryskyřice, která slouží ve výsledném materiálu jako pojivo. Pro testování pak byly 

zvoleny 3 běžně používané (výrobci brzd) fenolické pryskyřice a také jejich základní 

sloučenina hexamethylentetramin. U všech testovaných vzorků fenolických pryskyřic 

byla v rámci přibližné simulace procesů spojených s přípravou frikčních kompozitů 

uplatněna i teplotní zátěž a to na 160 °C. Z hlediska hodnocení účinku reálně i labora-

torně získaných materiálů vzniklých při brzdění na kvalitu životního prostředí byly vy-

brány vzorky brzdného otěru (frakce odebraná z kapsového filtru dynamometru) a pra-

chů z cest (referenční místo s nízkou frekvencí dopravy a naopak místo s vysokým pro-

vozem). 

Základní studium morfologie, mikrostruktury, chemického i fázového složení testo-

vaných vzorků bylo umožněno prostřednictvím skenovací elektronové mikroskopie 

(SEM), kterou je možno za účelem určení elementárního složení vzorků rozšířit o ener-

giově disperzní detektor (EDX), dále se pro tyto účely uplatnila infračervená spektro-

skopie s Fourierovou transformací (FTIR), Ramanova spektroskopie a také rentgenová 

difrakční analýza. Přitom FTIR byla vhodnou metodou pro všechny testované vzorky. 

Pro vzorky HMTA byl provedený důkaz existence funkčních skupin CH2 a C – N a u 

vzorků FP především charakteristické methylolové sloučeniny. Také potvrdila, že teplo-

ta při přípravě (160°C) je vhodná pro zajištění změny struktury fenolické pryskyřice 

(tedy pro upevnění materiálu ve struktuře kompozitu), ale je nižší než teplota rozkladu 

(> 200 °C). V případě brzdového otěru a prachů z cest byly přítomné vibrace pro cha-

rakteristické skupiny např. křemičitanů a uhličitanů. Na rozdíl od Ramanovy spektro-

skopie, která nebyla dostačující pro strukturní charakterizaci fenolických pryskyřic (vy-

soká fluorescenční odezva) a prachů z cest. Zato však prokázala možnost rozlišení mezi 

jednotlivými uhlíkovými formami (grafit a amorfní uhlík), konkrétními typy oxidů 

(Fe2O3 a Fe3O4) a společně s metodou XRD umožnila detekci sloučenin na bázi kovů. 

Každá z použitých analýz prokázala určité výhody, či nevýhody v závislosti na studo-
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vaném materiálu a můžeme tedy říci, že pro charakterizaci silně heterogenních materiá-

lů je potřeba kombinací více technik, které poskytnou komplexnější představu o studo-

vaném materiálu. Tedy pro metodiku studia brzdného otěru je potřeba uvažovat o kom-

binaci technik jako je SEM (informace o morfologii), Raman a XRD (informace o fázo-

vém složení).  

Testy akutní akvatické toxicity u pozorovaných vzorků pryskyřic a sloučeniny he-

xamethylentetraminu zřetelně prokazují, že největší hrozbu představuje právě tato slou-

čenina, u které byl sledovaný toxický charakter nejvyšší. Při snaze o simulaci výroby 

frikčních materiálů procesem teplotního ohřevu (160 °C) byl stanoven snížený škodlivý 

účinek oproti vzorkům skladovaným při pokojové teplotě. Vyhodnocení testů akutní 

akvatické toxicity prokázalo, že brzdný otěr a odebrané silniční prachy v množství, ve 

kterých se v přírodě mohou běžně vyskytovat, nepředstavují příliš toxické materiály pro 

sladkovodní zelené řasy. Avšak toto zjištění neznamená, že se jedná o neškodné materi-

ály a musí být kladen vyšší důraz na studium i jednotlivých složek frikčních kompozitů. 

Kdy např. fenolická pryskyřice (a zvláště její hlavní složka) se při teplotách během brz-

dění může rozkládat na nebezpečný formaldehyd, který je pak následně uvolňován pří-

mo do ovzduší.  

Tato práce jako jedna z mála se pokouší o komplexnější pohled na problematiku to-

xicity materiálů spojených s nespalovacími emisemi z dopravy, kdy se nejen snaží o 

komplexní charakterizaci těchto materiálů, ale také tak hodnotí toxické účinky nejběž-

něji používaných pojivových materiálů (fenolické pryskyřice). Skutečnost, že experi-

mentální výsledky této práce neoznačují materiály vzniklé především během frikčních 

procesů vozidel jako zvlášť škodlivé však toto téma neuzavírá a je potřeba toto studium 

i nadále rozvíjet. A to např. studiem prachů z více míst, jejich častějšího sběru nebo 

rozšířením o výzkum vlivu částic zachycených přímo během reálného provozu vozidla 

(sběrné systémy reálných brzd), ale také studiem jednotlivých používaných složek ve 

frikčních kompozitech, protože dnes se trend v této oblasti ubírá cestou „eco-friendly“ 

materiálů.    
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