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oborové katedre) a vlastnorucne podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP.
Vprípade, že DP vychází ze spolupráce sjinými právnickými a fYzickými osobami a
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Abstrakt

Behem brzdícího procesu dochází na povrchu brzdové desticky k nárustu teploty. Velikost

této teploty je závislá na velikosti kinetické energie, která je prevádená na tepelnou. Bežne

muže dosahovat teplot 300-700°C a za výjimecných podmínek i lOOO°C. Existuje spousta

typu brzdových desticek. Každý výrobce si vyrábí a testuje vlastní typy brzdového obložení.

Brzdová destickaje tvorena heterogenní smesí lO-30 látek.

Cílem této diplomové práce je popsat zmeny texturních vlastností a složení frikcních

materiálu s teplotou. Tato práce navazuje na predešlou bakalárskou práci zabývající se tímto

tématem. Použité metody jsou dynamická sorpce par (DVS), namerení sorpcních a

desorpcních krivky na sorpcním prutokovém zarízení (SPZ), merení póru na prístroji

Sorptomatic 1990 a rtutová porozimetrie.

During braking process the braking pad is heating on it s surface. Amount of this temperature

depending on kinetics energy which is transformed to the heating energy. Generally it can be

reached 300-700°C and in critical situations up to 1000°C. There are large of number types of

braking pads. Every manufacturer has his own methods of production and testing. Braking

pad is formed from 10 to 30 different types ofmaterial.

The main aim of this diploma is describing the changes of texture properties and composition

of friction materials with temperature. This study is tied together with bachelor work also

dealing with topic. The methods used in this work are dynamic vapour sorption (DVS),

sorption and desorption curves measured on new apparatus of VŠB- TUO called SPZ (VS 

Vapour Sorption without dynamic behaviour) and measuring texture parameters (specific

surface area, distribution of size and volume ofthe pores).

Keywords: automotive, brake, heating


