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Abstrakt 
 

 Tato diplomová práce se zabývá analýzou suspendovaného podílu otěrového materiálu 

třecích ploch brzdového obložení zachyceného na filtru. Analýzu provádíme s využitím 

rentgenové fluorescenční spektrometrie. Většímu rozšíření této metody brání potíže 

s kalibrací, pro kterou prakticky neexistují vhodné referenční materiály. Byla tedy vytvořena 

sada vhodných referenčních materiálu pro kalibraci metody XRFS. Použitelnost vytvořeného 

kalibračního modelu byla ověřena analýzou reálných prachů uvolněných z brzdového 

obložení, zachycených na filtrech. 

 

Abstract 

This thesis analyzes the proportion of suspended wear material friction brake lining 

captured on the filter. Analysis is performed using X-ray fluorescence spectrometry. A further 

expansion of this method is hindered by difficulties with calibration, for which there are 

practically no appropriate reference materials. There were created a set of appropriate 

reference materials for calibration methods XRFS. Application of calibration model was 

developed by analysis of real dust released from brake linings, captured on filters.
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1. Úvod 

Brzdové systémy jsou jednou z nejdůležitějších součástí vozidel silničních i kolejových, 

ale také letadel a nejrůznějších speciálních strojů. Mají přímý vliv na bezpečnost provozu 

těchto vozidel, proto je jim věnována značná pozornost. Rozhodující vliv na správnou funkci 

brzdových systémů mají, vedle jejich konstrukce, použité frikční (třecí) materiály, které mají 

za úkol absorbovat kinetickou energii vozidla při jeho zpomalování nebo zastavení. Tato 

kinetická energie je na styčné ploše třecího páru převáděna na energii tepelnou. Třecí 

materiály jsou také podstatnou složkou motorových spojek, kde mají za úkol přenést energii 

z motoru na hnané zařízení, např. na nápravu vozidla. Vývoj brzdových systémů a třecích 

materiálů je tedy ve značné míře spojen s vývojem vozidel všeho druhu a také letadel. 

Při tření dochází, vedle vývoje tepla, také k otěru materiálu třecích ploch a jeho 

uvolňování do okolí. Otěrový materiál se usazuje v blízkosti silnic, ale jeho jemnější podíly se 

mohou šířit na velké vzdálenosti, vstupovat dýchacími cestami do lidského organismu a tak 

negativně působit na lidské zdraví. Proto je při vývoji nových frikčních kompozitů pro 

brzdové systémy silničních vozidel žádoucí omezovat používání komponent lidskému zdraví 

nebezpečných a nahrazovat je méně nebezpečnými, při zachování, případně zlepšení 

brzdných účinků frikčních materiálů. V minulém období bylo například zakázáno používání 

azbestu v materiálech brzdových obložení, který byl nahrazen jinými vláknitými materiály. 

Frikční materiály používané v brzdových systémech silničních vozidel jsou velmi 

různorodé kompozity, obsahující běžně okolo 20 složek. Počet různých materiálů 

používaných k jejich výrobě se pohybuje ve stovkách. Samotná komplexní charakterizace 

těchto materiálů, která je předpokladem posouzení jejich vlastností a dalšího vývoje, tedy 

představuje problematiku, kterou lze řešit pouze v součinnosti mnoha oborů diagnostiky 

materiálů. 

Všechny složky životního prostředí jsou trvale znečišťovány emisemi z dopravy. 

Nezbytnou podmínkou ochrany životního prostředí je zajištění trvalého sledování množství 

emisí z jednotlivých zdrojů a stanovení znečišťujících látek. 

Obsah prvku uvolňovaných z brzdových obložení při třecím procesu se zjišťuje 

analýzou tuhého aerosolu, zachyceného na membránových filtrech. Analýzu provádíme 

s využitím rentgenové fluorescenční spektrometrie, kde se analyzuje přímo tenká vrstva 

prachu zachyceného na membránovém filtru, bez jakékoliv úpravy. Většímu rozšíření této 

metody brání potíže s kalibrací, pro kterou prakticky neexistují vhodné referenční materiály 
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vzorku prachu na filtrech. Cílem mé diplomové práce je přispět k vývoji metody přípravou 

vhodných referenčních materiálů [1]. 
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2. Teoretická část   

2.1 Základní typy brzd osobních automobil ů  

U různých dopravních prostředků a jiných pohybujících se strojů jsou používány 

rozdílné typy brzdových systémů v závislosti na jejich praktické aplikaci. Během 20. století 

byla v automobilech hojně používána bubnová brzda, jejíž brzdové elementy působí na vnitřní 

povrch válcové plochy tělesa (bubnu) spojeného s bržděnou součástí. Později se začaly 

používat účinnější kotoučové brzdy. V současné době se používají brzdy kotoučové, obvykle 

v kombinaci s brzdami bubnovými, které jsou v těchto případech umístěny na zadních kolech 

automobilů [1]. 

2.1.1 Bubnová brzda 

Brzdový buben je pevně spojen s rotující bržděnou součástí (náboj kola). Při brždění 

jsou brzdové čelisti osazené frikčním materiálem (brzdové obložení) přitlačovány rozpěrným 

ústrojím na vnitřní plochu bubnu. Vyvolaná třecí síla absorbuje kinetikou energii, která se 

převádí v energii tepelnou a vytváří se brzdná síla, která způsobí zpomalení nebo zastavení 

vozidla [1]. 

2.1.2 Kotou čová brzda 

Brzdové čelisti kotoučové (diskové) brzdy svírají kotouč (disk) nasazený pevně na 

bržděné hřídeli. Přenos brzdné síly na kotoučovou brzdu je obvykle hydraulický. Sešlápnutím 

brzdového pedálu se vyvolá tlak v brzdovém systému. Brzdová kapalina začne tlačit na 

brzdový píst, který tlačí brzdové destičky kolmo na kotouč. Vzniká třecí síla mezi brzdovým 

kotoučem a destičkami působí proti otáčení [1]. 

2.2 Třecí proces 

Kontakt mezi třecími plochami je primárním znakem systému zahrnujícím tvar, 

materiálové vlastnosti stýkajících se ploch a také jejich fyzikální a chemické interakce. 

Procesy tření zahrnují mechanismus vzniku třecí síly, tedy odporu proti vzájemnému pohybu 

dvou stýkajících se těles. Procesy opotřebení jsou důsledkem třecích procesů a projevují se 

změnami velikosti a tvaru povrchových částí třecích ploch a materiálovými změnami 

povrchových oblastí (adsorpce, oxidace, koroze). Mazaní slouží ke snižování tření a 

opotřebení. Opotřebení představuje většinou nežádoucí změnu povrchu kontaktních těles [1, 2, 

3, 4]. 
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2.3 Vývoj frik čních materiál ů 

2.3.1 Historie vývoje frik čních materiál ů 

První automobily byly konstruovány podobně jako kočáry a také konstrukce brzd byla 

zprvu obdobná. Se zvyšující se rychlosti automobilů byly kožené a bavlněné pásy nahrazeny 

tepelně odolným asbestem, který byl utkán kolem bavlněného základu a impregnován dehtem 

nebo smolou. Asbest se pak stal základním materiálem pro výrobu brzdových obložení 

kompozitního typu, kde byla krátká asbestová vlákna a vhodné anorganické plnivo spojovány 

dohromady modifikovanými fenol- (kresol-) formaldehydovými pryskyřicemi. Brzdová 

obložení na bázi asbestu byla vyráběna od 30-tých let až do nedávné doby, kdy byla  

ve většině zemí zakázána pro prokázané karcinogenní účinky asbestu [1,5,6,7]. 

2.3.2 Vývoj moderních frik čních materiál ů 

Vliv jednotlivých složek frikčních kompozitních materiálů lze velmi obtížně 

předpovědět. Velký důraz při vývoji frik čních materiálů se v poslední době klade, vedle 

základních vlastností, které ovlivňují brzdný účinek (frikční koeficient a jeho stálost při 

různých provozních teplotách, životnost a další), také na tzv. komfortní vlastnosti (omezení 

hluku a vibrací) a na snižování negativních vlastností otěrového prachu z brzd na životní 

prostření (omezování použití toxických komponent při výrobě frikčních materiálů). 

V současnosti jsou nejčastěji používány: kovové frikční materiály, kompozity uhlík – uhlík a 

kompozity na bázi organických pryskyřic [1,5,7,8]. 

2.4 Metody charakterizace frik čních kompozit ů 

Pro hodnocení vlastnosti frikčních kompozitu používaných v brzdových systémech 

vozidel jsou rozhodující jejich mechanické vlastnosti, které charakterizují jejich brzdnou 

účinnost, tedy především součinitel tření a jeho stálost za podmínek provozu. Další velmi 

důležitou vlastností je odolnost proti otěru a tedy trvanlivost. Pro studium vlivu jednotlivých 

komponent na tyto rozhodující vlastnosti, jako základní předpoklad pro návrh kompozitu 

splňujících nejnáročnější požadavky, je nezbytné znát metody analýzy chemického složení 

finálních směsí i jednotlivých komponent.  

Pro charakterizaci vlastního třecího procesu a reakcí, ke kterým dochází za podmínek 

použití je nezbytné analyzovat rovněž frikční vrstvu, která se vytváří na třecí ploše a materiál, 

který se při třecím procesu uvolňuje z třecích ploch. Část tohoto otěrového materiálu uniká do 

životního prostředí jako suspendovaný podíl, který se může šířit na velké vzdálenosti a 
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představuje zdravotní rizika při jeho vdechování. Pro posouzení zdravotních rizik je zde 

nezbytné, vedle chemického složení, znát také velikost uvolněných částic. Sedimentovaný 

podíl otěrového materiálu se usazuje v blízkosti silničních komunikací a přispívá ke 

kontaminaci půdy a je tedy zapotřebí stanovit také koncentrace nebezpečných sloučenin, které 

mohou přejít do roztoku za běžných podmínek [1]. 

2.5 Analýza ot ěrového materiálu 

Při třecím procesu dochází k uvolňování jednotlivých komponent frikčního kompozitu, 

případně produktů reakcí těchto složek mezi sebou nebo s atmosférou, do okolí. Uvolňují se i 

částice protilehlé třecí plochy (Fe). Část materiálu si zachovává charakter původních 

komponent kompozitu a uvolňuje se v podobě relativně velkých částic, které sedimentují 

v blízkosti silničních komunikací. Tento otěrový materiál pak přispívá ke kontaminaci půd. 

Nejjemnější podíly otěrového materiálu (< 10 µm) se mohou šířit na značnou vzdálenost a 

vstupovat dýchacími cestami do lidského organismu. Tento suspendovaný podíl otěrového 

materiálu může představovat nebezpečí pro lidské zdraví. Výrobci brzdových obložení jsou 

tak nuceni omezovat použití nebezpečných složek a nahrazovat je méně nebezpečnými. 

Známý je příklad zákazu používání azbestu v brzdových kompozitech, který je nahrazován 

jinými vláknitými materiály pro zpevnění pryskyřičné matrice. 

Analýza otěrového materiálu je tedy velmi důležitá pro posouzení ekonomických a 

zdravotních rizik vyplývajících ze silničního provozu. Zároveň přináší informace o modifikaci 

frikčního kompozitu v průběhu třecího procesu a reakcích, ke kterým při tření dochází [1]. 

 2.6 Prvková analýza frik čních kompozit ů 

Převážná většina analytických metod vyžaduje pro analýzu pevných vzorků jejich 

převedení do roztoku. Vzhledem k rozmanitému složení brzdových kompozitů, obsahujících 

některé velmi těžko rozpustné komponenty, není možné toho dosáhnout v jednom kroku. 

K analýze připravených roztoků se pak nejčastěji používají spektrální metody, atomová 

absorpční spektrometrie (AAS) a atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem (ICP). Úplná analýza frikčních kompozitů metodami, které vyžadují převedení 

pevných vzorku do roztoku, je velmi komplikovaná a zdlouhavá a pro rutinní účely nevhodná. 

Přímou multielementární analýzu pevných vzorků umožňuje rentgenová fluorescenční 

spektrometrie (XRF). Příprava vzorků k analýze je velmi jednoduchá, brzdové obložení lze 

analyzovat přímo ozařováním povrchu vzorku rentgenovým zářením, otěrový prach nebo 
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rozmělněný frikční kompozit ve formě lisovaných tablet. Problémem je kalibrace 

spektrometru pro daný účel, protože nejsou k dispozici referenční materiály o známém 

chemickém složení [1]. 

2.6.1 Odběr vzorku ot ěrového materiálu 

K odběru otěrového materiálu uvolňovaného při třecím procesu lze využít laboratorní 

testovací zařízení frikčních kompozitu v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava bylo pro 

tento účel použito testovací zařízení vlastní konstrukce [9]. Pro odběr suspendovaného podílu 

otěrového materiálu se používá zařízení, používané pro vzorkovaní polétavého prachu 

z ovzduší. Odběrová sonda s membránovým filtrem je umístěna nad brzdové destičky brzdové 

soustavy, vzduch z prostoru je prosáván vývěvou s regulovaným průtokem. Otěrový prach se 

zachycuje na membránovém filtru v podobě tenké vrstvy. Pro možnost porovnání prachu 

uvolňovaného z různých brzdových obložení je nezbytné zajistit definovaný reprodukovatelný 

odběr. Odběr vzorků prachu se provádí po určitý počet cyklů zabržděním za stejných 

podmínek (rychlost otáčení, brzdný tlak). Sleduje se teplota brzdného kotouče (max. 300°C) a 

další cyklus brždění se provádí po poklesu teploty kotouče na teplotu okolí. Množství 

zachyceného prachu se zajistí z rozdílu hmotnosti filtru před a po odběru. Sedimentovaný 

podíl otěrového materiálu lze odebrat po skončení brzdného cyklu setřením prachu usazeného 

v uzavřeném prostoru testovacího zařízení [1]. 

2.6.2 Analýza suspendovaného podílu ot ěrového materiálu 

Problémy činí analýza suspendovaného podílu zachyceného na filtrech. Množství 

zachyceného prachu se pohybuje v rozmezí desetin až jednotek mg. V případě rozkladu 

vzorku v kyselinách je výsledná koncentrace prvků v roztoku nízká a při použití metod ICP 

případně AAS, lze stanovit pouze omezený počet prvků.  

Uvedené nevýhody eliminuje použití rentgenové fluorescenční spektrometrie pro 

přímou multielementární analýzu prachu zachyceného na filtrech. Výhodou je vysoká citlivost 

metody, kdy i velmi malé množství jednotlivých prvků ve vzorku poskytuje dostatečně 

intenzivní analytický signál (intenzitu jednotlivých spektrálních linií), umožňující 

kvantitativní stanovení těchto prvků. Další výhodou metody je její nedestruktivnost, což 

umožňuje opakování analýzy, případně použití zanalyzovaného vzorku k dalším zkouškám. 

Velmi malé množství vzorku prachu zachyceného na filtrech zde představuje výhodu, 

protože většina odebraných vzorků splňuje podmínky tzv. tenké vrstvy. Metoda tenké vrstvy 
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vyniká vysokou citlivostí s nízkými detekčními limity, neexistencí interelementárních 

ovlivnění a z toho plynoucí linearitou kalibračních závislosti. Stanovit lze většinu prvků 

v rozmezí od Na, po U (energodisperzním spektrometrem), případně i lehčí prvky s použitím 

vlnově disperzního spektrometru. Za tenkou vrstvu pokládáme takovou tloušťku vrstvy, při 

níž intenzita charakteristického rentgenového záření je přibližně přímo úměrná absolutnímu 

množství analytu obsaženému ve vrstvě. Jednotlivá zrna se totiž nestíní a tedy ani neovlivňují 

[1,10,11]. 

2.6.3 Příprava referen čních materiál ů tenké vrstvy aerosolu zachyceného 
na filtrech 

Jednoduché přípravy referenčních filtrů používají nakapávání roztoku určitého složení, 

případně suspenzí prachu známého chemického složení, přímo na membránové filtry a jejich 

vysušení, např. pod infralampou. Takto nanesená vrstva je velmi nehomogenní a její charakter 

(krystalická struktura, tloušťka vrstvy, velikost částic) neodpovídá charakteru vrstvy aerosolu 

zachyceného obvyklým způsobem, což může výrazně ovlivnit správnost kalibrace 

spektrometru.  

V centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava bylo vyvinuto zařízení pro rovnoměrné 

nanášení umělého aerosolu z roztoku známého složení, co nejvíce odpovídajícího charakteru 

reálných tuhých aerosolů. Takto připravené referenční filtry jsou vhodné pro kalibraci 

rentgenového spektrometru pro analýzu chemického složení prachových částic zachycených 

na filtrech. Složení zmlžovaného roztoku a tedy chemické složení aerosolu na filtru lze volit 

podle toho, jaké chemické složení suspendovaných částic ve sledovaném prostředí se očekává 

[3]. Účinnost tohoto aerosolového generátoru je nízká, pouze cca 1% zmlženého roztoku se 

zachytí v podobě aerosolu na filtru. Skutečnou koncentraci jednotlivých prvků na filtru je 

nezbytné zjistit jinými nezávislými metodami. Rozhodující pro přípravu referenčních filtrů je 

tedy dobrá opakovatelnost nanášení vrstvy aerosolu a dobrá homogenita nanesené vrstvy na 

celé ploše filtru, což je předpokladem přípravy sady filtru stejného složení. 

U vzorku prachu uvolňovaného při frik čním procesu se objevují i větší částice, což je 

zřejmě způsobeno umístěním odběrové sondy v bezprostřední blízkosti třecích ploch, 

v zásadě lze konstatovat, že charakter těchto částic se výrazně neliší od vrstvy vytvořené 

použitým aerosolovým generátorem [1]. 
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2.6.4 Kalibrace rentgenového fluorescen čního spektrometru pro analýzu 

tenké vrstvy prachu zachyceného na filtrech   

Pokud je zvládnutá a ověřená kvalitní reprodukovatelná příprava filtru s nanesenou 

vrstvou aerosolu, je možné připravit sady filtru stejného složení a jejich část použít pro 

analýzu skutečných koncentrací sledovaných prvků jinými nezávislými metodami. Použité 

membránové filtry lze snadno rozložit v HNO3 a vzhledem k tomu, že na filtr jsou zmlžovány 

roztoky snadno rozpustných solí jednotlivých prvků, nečiní převedení filtru do roztoku větší 

problémy. Pro vlastní stanovení prvků jsou vhodné metody atomové spektrální analýzy (AAS, 

ICP-AES), případně hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). 

Pro výpočet kalibračních závislostí je nezbytné provést rovněž analýzu neexponovaných 

filtr ů (slepý vzorek, blank) a intenzity odpovídající spektrálním liniím analyzovaných prvků 

odečíst od naměřených hodnot referenčních filtrů [1].  

2.7 Rentgenová fluorescen ční spektrometrie 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie je velmi výkonnou analytickou metodou. Mezi 

výhody rentgenové fluorescenční spektrometrie patří možnost stanovit složky od obsahu 

jednotek ppm do desítek procent v nejrůznějších matricích, možnost analýz elektricky 

nevodivých vzorků, poměrně malá citlivost na povrchové vady vzorků (trhliny, vměstky, 

apod.), poměrně jednoduchá a rychlá příprava vzorku.  

Mezi nevýhody oproti jiným analytickým technikám patří obtíže při stanovování 

lehkých prvků. Hlavním problémem u měření XRFS (rentgenové fluorescenční spektroskopie) 

je nedostupnost nám potřebných referenčních materiálů. Z tohoto problému vyplynula nutná 

příprava vlastních referenčních materiálů a s tím spojená kalibrace. 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie patří mezi nejuniverzálnější metody 

anorganické analýzy. Můžeme ji použít pro analýzu téměř všech prvků (kromě několika 

nejlehčích) periodického systému v pevných i kapalných vzorcích. Možnost analyzovat pevné 

vzorky, ať už kompaktní, práškové, lisované nebo v tenkých vrstvách, zkracuje rozhodujícím 

způsobem celkovou dobu analýzy a je, vedle její nedestruktivnosti, hlavní důvodem její 

oblíbenosti [12]. 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie má řadu výhod pro přímou analýzu frikčních 

kompozitu. Pro zajištění vyhovující správnosti analýz je však nutná kalibrace spektrometru 

pomocí referenčních materiálů podobného složení. Vzhledem k absenci takových materiálů je 
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nutná jejich vlastní příprava. Vzhledem k problémům analýzy kovových složek těchto 

materiálů metodou XRF, je vhodné stanovit prvky obsažené v těchto složkách metodami AAS, 

resp. ICP, po částečném rozkladu vzorku v kyselinách. Problémem pro široké využití metody 

je neexistence vhodných referenčních materiálů pro kalibraci spektrometru. Využití metody 

pro daný účel je tedy podmíněno vlastní přípravou vhodných referenčních materiálů [1].  

2.7.1 Vznik rentgenového spektra 

Rentgenové záření je elektromagnetické záření a pro každé elektromagnetické záření 

platí tzv. dualismus. To znamená, že je někdy výhodné popisovat jej jako záření o určité 

vlnové délce a někdy jej chápat jako tok částic (fotonů) o určité energii. 

Vlnový charakter záření je nejčastěji popisován vlnovou délkou. Vlnové délky 

rentgenového záření jsou zhruba 1000 krát menší než vlnové délky viditelného světla a 

pohybují se v jednotkách nanometrů [1nm = 10-9m]. 

Spektrum rentgenového záření se skládá ze dvou základních složek: 

a) charakteristického záření 

b) spojitého záření 

Rentgenová emisní spektra, podobně jako optická emisní spektra, tvoří pro daný prvek 

soubor čar. Zásadní rozdíl je ve vlnových délkách a jednoduchosti rentgenových spekter. Rtg 

spektra mají jednoduché principiální uspořádání a vykazují při přechodu od lehkých prvků 

k těžším pouze posun čar ke kratším vlnovým délkám. Tento rozdíl je způsoben tím, že 

optická emisní spektra vznikají v okrajových částech elektronového obalu atomu, rentgenová 

ve slupkách nejblíže jádru atomu. 

Při interakci atomů s fotonem, urychlenými částicemi (elektrony, protony, α - částice 

atd.) nebo se zářením gama (složka radioaktivního záření) o dostatečné energii dojde 

k vyražení elektronů z vnitřních atomových slupek. 

Elektronový obal atomů obsahuje slupky K což je slupka nejbližší jádru (hlavní 

kvantové číslo n = 1), L (n = 2), M (n = 3) atd. Elektrony se zaplňují za splnění pravidel 

známých z obecné chemie tak, aby zaujaly nejnižší energetické hladiny. Energetické rozdíly 

mezi sousedními vnitřními slupkami jsou velké a výrazně se snižují směrem od jádra. 

Jestliže je vnitřní elektron vyražen z atomu prudce letícím zdrojovým elektronem nebo 

účinkem jiného rentgenového záření vzniká díra, do které rychle padá vzdálenější elektron 

z vyšší hladiny a energetický rozdíl mezi oběma hladinami se vyzáří formou RTG záření, což 
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se ve spektru projeví charakteristickou čárou. Každý prvek má řadu spektrálních čar (obr. 1.). 

Protože nejde o vyzáření valenčních elektronů, nemá chemická vazba podstatný vliv na 

polohu spektrálních čar, které jsou pro daný prvek charakteristické. Jejich intenzita je úměrná 

koncentraci prvků [12,13,14]. 

 

Obr. 1: Znázornění hlavních přechodů v rentgenovém spektru pro hladiny K a L 

 

Díru na dané slupce doplňuje elektron z různě vzdálených hladin. Pro každou slupku K, 

L, M atd., na kterou se elektron vrací, existuje skupina emisních čar zvaná série K, série L, 

série M atd. Nejnižší vlnová délka sérii čar odpovídá přeskoku elektronů na danou slupku 

z nejvyšší obsazené slupky a nejvyšší vlnová délka přeskoku z nejbližší slupky. Čáry mají 

různou intenzitu, která závisí na pravděpodobnosti přechodů. S rostoucím protonovým číslem 

Z klesá vlnová délka sledované série čar. Pro analytickou instrumentaci má hlavní význam 

nejintenzivnější série K. Určitý přechod dané série (K, L, M,…) se tedy označuje podle 

slupky, na kterou přichází elektron.    

Ne všechny přechody jsou možné. Dovolené přechody elektronů podléhají třem 

výběrovým kvantovým pravidlům:  

Změna hlavního kvantového čísla n musí být ≥1. 

Změna vedlejšího kvantového čísla může být ± 1. 
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Změna tzv. vnitřního kvantového čísla j může být +1, 0 nebo -1 (j je součtem 

vedlejšího a spinového kvantového čísla j = l + s = l ± 1/2, zároveň j > 1). 

Pro určitý prvek určíme možné přechody, když si uvědomíme jeho elektronovou 

konfiguraci. Proto např. na ionizovanou hladinu K může přecházet elektron z p orbitalu (podle 

2. pravidla) ze slupky L, M atd. [12].  

Přechodem elektronů z vyšších hladin na hladinu K vznikají K série ( 21, αα KK   při 

přechodu elektronů z hladiny L: 21, ββ KK  při přechodu z hladiny M atd.), na hladinu L 

vznikají L série ( 21, αα LL  atd.) apod., přičemž poloha sérií se s rostoucím atomovým číslem 

prvku posunuje k vyšším energiím, tj. kratším vlnovým délkám. Indexy označují intenzitu čar. 

Čáry α  jsou zpravidla nejintenzivnější. Mezi vlnovou délkou λ a atomovým číslem Z platí 

Moseleyho zákon: 

( )21/ −= Zkλ            (1)   

kde k je konstanta úměrnosti. Zářivému přechodu konkuruje nezářivý tzv. Augerův proces, při 

kterém se energie uvolněná při přeskoku elektronů nevyzáří, ale slouží k vyražení elektronu 

z vyšší energetické hladiny. Vznikne tak dvojnásobně ionizovaný atom. Vyražený elektron se 

nazývá Augerův elektron a měřením jeho kinetické energie se zabývají jiné spektrální metody 

(Augerová spektroskopie nebo elektronová spektroskopie pro chemickou vazbu – ESCA). 

Pravděpodobnost jevů lze charakterizovat pomocí fluorescenčního výtěžku ω :  

qz nn /=ω       (2)  

kde zn je počet zářivých přechodů z celkového počtu vakancí qn na hladině q. Fluorescenční 

výtěžek závisí na atomovém čísle. U lehkých prvků (alkalické kovy a kovy alkalických 

zemin) je podíl Augerových elektronů větší než u prvků těžkých, proto se měří obtížněji [12]. 

2.7.2 Rentgenová fluorescence 

V analýze našlo největší využití sledování sekundární emise rentgenového záření 

vzorkem. Atomy vzorku ionizované primárním rentgenovým zářením rychle zaplňují mezery 

po uvolněných elektronech elektrony z vyšších slupek a vysílají charakteristické rentgenové 

záření. Zářivý přechod látky na základní elektronové hladiny se nazývá luminiscence, 

nastává-li rychle, jde o fluorescenci. Metoda založená na sledování tohoto sekundárního 

rentgenového záření se nazývá rentgenová fluorescenční spektrometrie (X-Ray Fluorescence 

spektrometry – XRF). 
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V monochromatizaci rentgenového záření využíváme jevu difrakce, kterým rozumíme 

interferenci na krystalu rozptýleného záření. Disperze fluorescenčního záření se provádí na 

základě vlnových délek (vlnová disperze) a energií (energetická disperze) RTG záření. 

Představme si, že se rentgenové záření odráží na krystalových rovinách, některý paprsek hned 

na povrchu, jiný na vnitřní rovině. Odrážené paprsky se setkávají a interferují spolu. Zesílení 

nastane, setká-li se paprsky ve fázi. Výsledek samozřejmě závisí na vlnové délce 

rentgenového záření λ , mezirovinné vzdálenosti d a úhlu, který svírá paprsek s rovinou 

krystalu – Braggově úhlu θ . Podle obrázku je dráhový rozdíl mezi oběma paprsky l. 

Paprsek je zesílen, když l = nλ . Po dosazení dostáváme Braggovu rovnici:  

λθ nd =sin2      (3) 

kde d je mezirovinná vzdálenost v krystalech, θ je úhel difrakce, λ je vlnová délka 

dopadajícího rentgenového záření a n je řád reflexe. Umístění vstupní štěrbiny disperzního 

prvku a výstupní štěrbiny může být jako na obrázku (obr. 2), kde krystal má tvar logaritmické 

spirály. Toto uspořádání je výhodné z optických důvodů. Jiným uspořádáním je Rowlandova 

kružnice. Nejčastěji se používají krystaly křemene (2d = 0,6686 nm), LiF (2d = 0,4027 nm), 

dihydrogenfosforečnanu amonného – ADP (2d = 1,0642), pentaerythritu (2d = 0,8742), 

rubidium ftalátu (2d = 2,6121) apod. Pro těžší prvky volíme krystaly s menší mezirovinnou 

vzdáleností (např. fluorid lithný), pro prvky lehčí volíme krystaly s velkou mezirovinnou 

vzdáleností nebo častěji umělé připravené tzv. pseudokrystaly. 

 

 

                Obr. 2: Schéma rentgenového fluorescenčního spektrometru 

Zdrojem rentgenového záření je rentgenová lampa – rentgenka. Primární záření vychází 

z rentgenovy trubice a dopadá na vzorek, ve kterém vzniká sekundární RTG fluorescenční 

záření. Fluorescenční záření dále prochází kolimátorem (Sollerovy clony), který propouští jen 

svazek rovnoběžných paprsků, dopadá na difrakční krystal, pod určitým úhlem se odráží a 
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znovu prochází přes další kolimátor až k detektoru. Jak vyplývá z Braggovy rovnice, aby bylo 

možno zaznamenat celé RTG spektrum všech prvků ve vzorku, musí se krystal během 

analýzy otáčet. Současně se ale s dvojnásobnou rychlostí otáčí i detektor. 

Nevýhodou spektrometrů s rovinnými krystaly je značná ztráta záření na Sollerových 

clonách. Tuto nevýhodu odstraňují ohnuté krystaly, které fokusují záření na vstup do 

detektoru. Používá se Johanovo uspořádání, kdy vstupní štěrbina i detektor jsou umístěny na 

Rowlandově kružnici. Krystal je ohnut na dvojnásobek poloměru této kružnice. Nevýhodou je 

nedokonalá fokusace na okrajových částech krystalu, které jsou odkloněny od Rowlandovy 

kružnice. Tento nedostatek eliminuje Johansonovo uspořádání s vybroušeným krystalem nebo 

krystal ohnutý do logaritmické spirály. Vybroušení krystalu je velice náročné, a proto se 

v nejmodernějších simultánních spektrometrech využívají krystaly ohnuté do logaritmické 

spirály (obr. 3) [13,14]. 

 

 

Obr. 3: Různé typy ohnutých krystalů 

Vlnově disperzní spektrometry se dělí na sekvenční a simultánní. Sekvenční 

spektrometry jsou vybaveny jedním detektorem a jedním monochromátorem. Jednotlivé 

prvky se měří postupně. Simultánní spektrometry (kvantometry) mohou soustavy kanálů 

stanovit několik prvků současně. Každý kanál se skládá z jednoho monochromátoru a jednoho 

detektoru a slouží ke stanovení jednoho prvku. Vysoká produktivita simultánních přístrojů 

představuje jejich uplatnění hlavně při kontrole nepřetržitých technologických procesů, např. 

při výrobě cementu, oceli apod. Uvedené spektrometry k rozlišení záření jednotlivých prvků 



15 
 

Vavrečková, A.: Analýza suspendovaného podílu otěrového prachu uvolňovaného z brzdových obložení při třecím procesu.           
Diplomová práce VŠB-TU Ostrava, 2010 

 

využívají vlnových vlastností rentgenového záření. Tyto přístroje zařazujeme mezi vlnově 

disperzní rentgenové fluorescenční spektrometry (obr. 4) [13,14]. 

 

Obr. 4: Schéma sekvenčního vlnově - disperzního RTG spektrometru 
 

 Na odlišném principu jsou založeny energodisperzní rentgenové fluorescenční 

spektrometry, které nesledují vlnové vlastnosti rentgenového záření, ale jeho korpuskulární 

vlastnosti – energie fotonů. Na rozdíl od vlnové disperze, vstupuje sekundární RTG záření 

přímo do detektoru. Mezi hlavní výhody energodisperzních spektrometrů patří simultánní 

měření všech prvků ve zvolené energetické oblasti a možnost kvalitativní analýzy už 

v průběhu měření. Energetické spektrum vzorků se zobrazuje na displeji po celou dobu 

měření. Využívají schopnosti polovodičových detektorů, které dokážou měřit simultánně 

všechny prvky v určité energetické oblasti, a to tak, že zjišťují četnost fotonů podle jejich 

energie. Instrumentálně jsou jednodušší, ale polovodičové detektory musí být trvale chlazeny 

kapalným dusíkem a kladou vyšší nároky na výpočetní systém, který zpracovává naměřený 

signál. Nejčastěji používanými detektory jsou křemíkový, Si (Li), a germaniový, Ge (Li), 

detektor dopovaný stopami lithia. Tyto detektory vytvářejí po dopadu RTG záření páry 

elektron – díra a tím proudové impulsy, jejichž amplituda je úměrná energii dopadajících 

fotonů. Detektor rozkládá vstupující záření podle energie fotonů s dostatečnou přesností, aby 

byla zajištěna distribuce spektrálních linií v závislosti na energii. Signál vystupující 

z detekčního systému je zpracován v zesilovači a dalších obvodech mnohokanálového 
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analyzátoru. Ten je propojen s displejem, počítačem a terminálem k zobrazení spektrálních 

linií a dalšímu matematickému zpracování spektra až po konečný výpočet koncentrací [15]. 

Tímto způsobem se ve spektrometru vytváří amplitudové rozdělení signálu, které úzce 

souvisí se spektrem záření vstupujícího do detektoru. Stav paměťových míst je průběžně 

vyváděn na displej, kde je možno sledovat spektrum i v průběhu měření. Počet kanálů závisí 

na typu spektrometru, pohybuje se od 1024 do 4096. Na celkové rozlišovací schopnosti 

spektrometru se podílí menší mírou rozlišovací schopnost detektoru a větší mírou šum 

elektroniky spektrometru. 

Na displeji spektrometru je v průběhu celého měření zobrazováno spektrum, které 

charakterizuje složení vzorku. V podstatě jde o výstup jednotlivých paměťových míst 

(kanálů), které jsou v určitém energetickém rozsahu použity. Na vodorovné energetické  ose 

mají od sebe jednotlivé kanály volitelný energetický rozdíl. Při nejjemnějším dělení připadá 

10 eV/kanál. Na vertikální ose je vynášen počet impulsů za sekundu. 

Velikost píků charakteristického záření závisí na koncentraci a jejich poloha na 

atomovém čísle. Z toho je zřejmé, že kvalitativní analýza je velmi jednoduchá. Přístroje navíc 

generují přímo na obrazovku hlavní srovnávací čáry (K, L, M) jednotlivých prvků i s jejich 

relativní velikostí. Stačí jen posouvat tyto čáry po spektru k píkům a určovat prvky. Mimo to 

lze kvalitativní analýzu také provádět automaticky identifikačním programem. 

Informace o míře obsahu prvku ve vzorku udává v energodispersní rentgenfluorescenční 

analýze výška nebo poloha píku. Nejčastěji se pracuje s přesnější plochou píku. Pík leží na 

pozadí, jehož tvar a velikost je ovlivňována několika faktory: 

- rozptýlené primární záření na vzorku 

- brzdné záření fotoelektronů a Augerových elektronů, vzniklých ve vzorku 

působením elektromagnetického záření 

- rozptýlené primární záření na částech přístroje  

- rozptýlené záření vycházející ze vzorku na částech přístroje 

Z tohoto výčtu je patrno, že velikost pozadí je nejenom funkcí chemického složení, ale i 

konstrukce přístroje a podmínek měření. Přesnost odečtení pozadí významně ovlivňuje 

přesnost analýzy. 

Problematika kalibrace jednotlivých prvků je stejná pro oba systémy vlnově disperzní i 

energodispersní. Používají se stejné vztahy založené jak na teoretickém základě, tak i vztahy 
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empirické. Energodispersními spektrometry lze podobně jako u vlnovědispersních analyzovat 

širokou škálu materiálů ve velkém koncentračním rozmezí – od jednotek ppm až do 100%. 

Velmi jednoduché jsou i analýzy roztoků, zvlášť pro jejich nenáročnou kalibraci. Meze 

stanovitelnosti a reprodukovatelnosti výsledků jsou u obou systémů vlnovědispersních i 

energodispersních velmi podobné. Způsob analýzy se svým charakterem blíží spektrometrům 

simultánním s tím, že doba měření je delší. Výhodou naopak je, že ve spektru je možno 

sledovat i prvky, které nejsou analyzovány.            

 Impulsy jsou podle své výšky amplitudy zařazovány do příslušných kanálů, v kterých 

se akumulují pulzy o stejné amplitudě. Tím se od sebe dělí RTG fotony podle energie a 

zároveň se měří jejich četnost pro kvantitativní vyhodnocení. Výhodou energetické disperze 

je nižší pořizovací cena a vyšší rychlost měření, nevýhodou nižší rozlišení a vyšší meze 

detekce a stanovitelnosti. Energiově disperzní spektrometry mají daleko menší rozměry než 

vlnově disperzní a tím, že obsahují velmi málo mechanických částí, jsou konstrukčně velmi 

jednoduché a daleko méně poruchové [15]. 

2.8 Instrumentální technika  

2.8.1 Buzení fluorescen čních spekter 

K buzení fluorescenčního spektra se vedle zdrojů radioaktivního záření (radionuklidy) 

používají Rentgenovy trubice (obr. 5.).  Ze žhavého wolframového vlákna vyletují elektrony 

pohybující se směrem k anodě, která je tvořena kovovým terčíkem (Cr, W). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Rentgenová trubice 
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Při dopadu vzniká, v důsledku prudkého zabrždění elektronů v materiálu anody, spojité 

RTG spektrum. Energie RTG záření závisí na urychlovacím napětí U (V) mezi katodou a 

anodou, které určuje kinetickou energii elektronu dopadajícího na anodu. Nejnižší hodnota 

vlnové délky spojitého záření odpovídající maximální uvolněné energii se vypočítá podle 

vztahu: 

U/24,1min =λ      (4)  

Nezávisí na druhu atomu, z kterého je anoda rentgenky zhotovena. Změnou tohoto 

napětí je možno budit prvky s různým atomovým číslem. RTG záření vychází z rentgenky 

postranním okénkem z berylia, které RTG záření nepohlcuje. Rentgenky musí být intenzivně 

chlazeny, protože při dopadu elektronů na anodu se uvolňuje značné množství tepla. Současně 

vzniká i charakteristické čárové spektrum prvků anody. 

K buzení středních a krátkých vlnových délek RTG záření se používají i již zmíněné 

radionuklidy. Jejich hlavní výhodou je malý rozměr, malá hmotnost, stálost a nízká cena. 

Zanedbatelným není ani fakt, že není třeba zdroj chladit. Jejich nevýhodou je však o několik 

řádu menší účinnost ve srovnání s rentgenkou [13,14]. 

2.8.2 Detekce rentgenového fluorescen čního zá ření 

Pro detekci fluorescenčního záření se používají tři typy detektorů: plynový 

proporcionální, scintilační a polovodičový detektor. 

Plynové detektory pracují na principu ionizace plynu vstupujícím rentgenovým 

zářením. Detektor obsahuje dvě elektrody, mezi nimiž je napětí 1,5 – 2,5 kV. Je naplněn 

detekčním plynem (Ar, Kr, He) a zhášecím plynem (methanem). Při průniku fotonů přes 

okénko je z detekčního plynu vyražen elektron a je vyvolán elektrický pulz. Zhášecí plyn 

vede k rychlé rekombinaci detekčního plynu na neutrální atom, čímž je zabráněno lavinové 

ionizaci. Vysoké napětí je nutné proto, aby rekombinace nebyla rychlejší než dolet nábojů na 

elektrody. 

Plynový detektor pracuje jako ionizační komora, když každý foton rentgenového záření 

vyvolá stejný pulz, který nezávisí na energii rentgenového záření. Napětí mezi elektrodami je 

nízké (stovky V). 

Při vyšších napětích vede vznik páru ion – elektron k sekundární ionizaci molekul 

plynu. Ta je větší, když má foton rentgenového záření vyšší energii. Takto pracují 

proporcionální detektory. 
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Ještě vyšší napětí vyvolá po dopadu fotonu lavinovou ionizaci a úplné vybití mezi 

katodou a anodou. Vzniká intenzivní pulz, který opět nezávisí na energii rentgenového záření. 

Sčítání těchto pulzů je principem Geiger- Müllerovy trubice. Další zvyšování napětí vyvolá 

trvalý výboj a zničení detektoru. 

Scintilační detektory. Jodid sodný aktivovaný thaliem NaI (TI) je podstatou detektoru 

užívaného pro detekci γ  a krátkovlnného rentgenového záření. Při interakci záření 

s krystalem NaI (TI) je jako následek excitace elektronů ve vnějších slupkách produkováno 

světlo (jev označujeme scintilace), které se měří fotonásobičem. Detektor pracuje 

proporcionálně – intenzita výstupních elektrických pulzů fotonásobiče závisí na energii 

rentgenového záření. Na krystal NaI (TI) dopadá rentgenové záření přes beryliové okénko. 

Uvolněné fotony viditelného záření jsou měřeny fotonásobičem. 

Polovodičové detektory. Si (Li) detektor je křemík dopovaný lithiem. Na krystal je 

převedeno malé stejnosměrné napětí, které vytvoří pozitivní a negativní zóny. Dopad 

rentgenového záření vyvolá vznik nábojů, které obě zóny vodivě propojí. Vzniká elektrický 

proud. Polovodičové detektory (Si (Li) detektor) pracují za velmi nízkých teplot. Chlazené 

jsou kapalným dusíkem nebo termoelektricky na teplotu nižší než 80 K, aby nedocházelo ke 

vzniku nosičů náboje tepelnou cestou, ale pouze dopadem fotonů rentgenového záření 

[12,13]. 

2.9 Analytické využití 

Rentgenové fluorescenční spektrometrie používáme v kvalitativní, ale převážně 

v kvantitativní elementární analýze prvků od protonového čísla 11 (pro energodisperzní 

rentgenové spektrometry). Kvalitativní analýza je založena na poloze RTG čar (vlnové délce 

RTG záření). Kvantitativní analýza je založená na vyhodnocení intenzity analytické čáry na 

koncentraci. Tato závislost je v nejjednodušším případě lineární. Četné odchylky od linearity 

jsou způsobovány přítomností dalších prvků ve vzorku, které rovněž emitují sekundární RTG 

záření a mohou analyzovaný prvek „přibuzovat“. 

Je to multiprvková nedestruktivní forma testování. Použití metody je univerzální, od 

metalurgie a strojírenství, přes medicínu až po kontrolu životního prostření. Lze analyzovat 

nejen tuhé materiály, ale i roztoky ve speciálních kyvetách. V tomto případě je však vhodnější 

nanést roztok na chromatografický papír a analyzovat skvrnu. Používá se i pro analýzou 

těžkých kovů v poletavém prachu z ovzduší. Vzduch se nejdříve prosává přes filtr ten se zváží 
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a zanalyzuje. Mobilní přístroje používají jako zdroje primárního záření radioaktivních 

nuklidů. Při práci je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní opatření [12,13]. 
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3. Experimentální část 

3.1 Aerosolový filtr a jeho problematika 

Využití rentgenové fluorescenční analýzy při stanovení prvků z brzdového obložení je 

možné, když jsou částice na filtru rozloženy v tenké homogenní monovrstvě. Homogenní 

rozložení částic na filtru je velmi problematické, protože při odebíraní vzorku aerosolu jsou 

částice uloženy na filtru v několika vrstvách. 

Abychom mohli analyzovat pevný aerosol zachycený na filtru metodou XRFS, musíme 

mít k dispozici referenční filtry potřebné ke kalibraci. Pro daný účel však nejsou k dispozici 

referenční materiály o známém chemickém složení. Proto je nezbytná příprava umělých 

standardních filtrů tak, aby se svými vlastnostmi co nejvíce blížily vlastnostem reálných filtrů. 

Při přípravě umělých referenčních filtrů je nejdůležitější způsob nanášení připraveného 

roztoku na filtr. Existují dva způsoby nanášení: 

- pipetování multielementárního roztoku na filtr 

- prosávání multielementárního roztoku filtrem pomocí aerosolového generátoru 

Zvolili jsme prosávání multielementárního roztoku filtrem pomocí aerosolového 

generátoru, protože tento způsob lépe simuluje proces expozice reálného filtru a měl by 

zaručit homogenní rozložení vytvořeného aerosolu na filtru [16].  

3.1.1 Příprava filtru a multielementárního roztoku   

Označené membránové filtry o velikosti pórů 0,85 µm a průměru 50 mm, vkládáme do 

sušárny, kde je ponecháme 2 hodiny při teplotě 100 – 105 °C, aby se odpařila voda a 

organické složky. Po vysušení filtry vložíme do exsikátoru, kde je ponecháme minimálně 24 

hodin. Filtry vážíme před vložením do sušárny, po vytažení ze sušárny a po vytažení 

z exsikátoru. Z rozdílu váhy filtru před vložením do sušárny a po jejich vysušení jsme zjistili, 

že váhový rozdíl činí cca 0,003 g.  Takto připravený filtr můžeme použít k prosávání 

multielementárního směsného roztoku, jehož složení je uvedeno v tab. 1. Pro přípravu 

multielementárního směsného roztoku byly použity standardy o koncentraci 1g/l. Po 

prosávání filtru multielementárním roztokem filtr opět vážíme, abychom zjistili, vznikl-li na 

filtru hmotnostní přírůstek, ze kterého lze vypočítat množství naneseného aerosolu na filtru.   
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Tab. 1: Složení multielementárního roztoku 

Prvek Forma standardu 
Objem 

standardního 
roztoku [ml] 

Výsledná 
koncentrace 

[mg/ml] 
Fe Kov 99,99% Fe+4ml HNO3 p.p. +2ml HCl p.p. 300 0,06 
Cu Cu(NO3)2 v 0,5M HNO3 200 0,04 
Zn Zn(NO3)2 v 0,5M HNO3 100 0,02 
Zr Z kovu 99,99% Zr v HF 25 0,005 
Ba Ba(NO3)2 v 0,5M HNO3 25 0,005 
Sb Sb2O3 v 2M HCl 25 0,005 
Pb Pb(NO3)2 v 0,5M HNO3 5 0,001 
Sn SnCl4 v 2M HCl 5 0,001 
Sr 2% HNO3 v H2O 10 0,002 
Cr Cr(NO3)3 v 0,5M HNO3 5 0,001 
Cd Cd(NO3)2 v 0,5M HNO3 2 0,0004 
Ni Ni(NO3)2 v 0,5M HNO3 2 0,0004 
Ca Ca(NO3)2 v 0,5M HNO3 10 0,002 
K KNO3 v 0,5M HNO3 10 0,002 
Al Al(NO 3)3 v 0,5M HNO3 10 0,002 
Mg Mg(NO3)2 v 0,5M HNO3 10 0,002 

 
3.2 Nanášení multielementárního roztoku na filtr po mocí 

aerosolového generátoru 

Referenční filtr připravujeme nanesením multielemenárního roztoku pomocí 

sestrojeného aerosolového generátoru. Aerosolový generátor je zařízení, které bylo vyrobeno 

v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava. Nanášení roztoku pomocí aerosolového 

generátoru probíhá následujícím způsobem: 

Připravený multielementární směsný roztok byl nalit do odměrné baňky, do níž je 

ponořena tenká hadička, která transportuje roztok pomocí peristaltického čerpadla rychlostí 1 

ml/min do zmlžovače, kde je současně přiváděn dusík, který rozprašuje přiváděný 

multielementární roztok na jemný polydisperzní aerosol. Jemný aerosol je vtahován 

z rozprašovací komory do trubice o délce 1m, kde dochází k homogenizaci aerosolu. 

K homogenizaci je zároveň přisáván čištěný vzduch z tlakového rozvodu vzduchu. Průtok 

vzduchu trubicí byl kontrolován U-manometrem. Konec trubice je ukončen umělohmotnou 

hlavou, do které je umístěn předem upravený a zvážený membránový filtr, přes který je 

prosáván multielementární roztok pomocí čerpadla s nastaveným průtokem 16 l/min. Po 

nastavení průtoku a spuštění aerosolového generátoru se odečetl rozdíl kapaliny na U–

manometru. Tento rozdíl činil 60 mm a při každém měření se tento rozdíl kontroloval. 
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S těmito nastavenými parametry se nejdříve nechal aerosolový generátor propláchnout 

demineralizovanou vodou. Potom se vložil do umělohmotné hlavy předem označený 

membránový filtr. Protože peristaltické čerpadlo pracuje s průtokem 1 ml/min a filtr 

necháváme prosávát nejprve 50 minut, naplnila se odměrná baňka směsným roztokem na 

objem > 50 ml. Byl puštěn tlakový vzduch, přívod dusíku a bylo zapnuto čerpadlo, po 

uplynulých 50 minutách jsme aparaturu vypnuli a vyměnili membránový filtr. Tímto 

způsobem bylo připraveno 15 filtrů s dobou prosávání 50 minut a 15 filtrů s dobou prosávání 

100 minut. Prosáté filtry analyzujeme energo–disperzním rentgenovým spektrometrem. Při 

analýze byly zaznamenány skutečné počty pulsů odpovídající příslušným spektrálním čarám 

sledovaných prvků. (tab. 2, 3). 

Tab. 2a: Počty pulzů odpovídající jednotlivým prvkům 

SMĚSNÝ ROZTOK D, doba prosávání 50 minut 

Označení filtru  Pořadí filtru  Fe Cu Zn Zr Ba Sb Pb Sn 

FD50_85_15 1 11474 11521 11990 4240 227 139 687 310 
FD50_85_17 2 10891 10811 12491 3841 109 126 684 193 
FD50_85_18 3 11266 11180 10897 4152 136 126 740 116 
FD50_85_19 4 9170 8767 10400 3416 102 103 672 81 
FD50_85_20 5 10720 10631 10897 4065 0 135 696 114 
FD50_85_21 6 9636 9514 11164 3732 180 111 649 92 
FD50_85_22 7 8425 7974 9863 2960 157 107 606 67 
FD50_85_23 8 9832 9016 9111 3441 121 102 678 74 
FD50_85_24 9 10584 10186 11400 3854 139 103 716 63 
FD50_85_25 10 9484 8986 11963 3455 87 121 618 49 
FD50_85_26 11 10281 9899 13701 3679 134 110 742 102 
FD50_85_27 12 10033 9858 10751 3979 137 108 700 191 
FD50_85_28 13 10021 10050 12351 3676 132 100 692 114 
FD50_85_29 14 9672 9451 9666 3566 0 119 649 81 
FD50_85_30 15 9593 9378 10651 3529 135 91 658 217 

 



24 
 

Vavrečková, A.: Analýza suspendovaného podílu otěrového prachu uvolňovaného z brzdových obložení při třecím procesu.           
Diplomová práce VŠB-TU Ostrava, 2010 

 

Tab. 2b: Počty pulzů odpovídající jednotlivým prvkům 

SMĚSNÝ ROZTOK D, doba prosávání 50 minut 

Označení filtru  Pořadí filtru  Sr Cr Cd Ni Ca K Al Mg 

FD50_85_15 1 2062 1250 0 229 3808 2116 0 0 
FD50_85_17 2 2066 1282 0 192 3699 1945 125 0 
FD50_85_18 3 2050 1322 27 215 4682 2241 0 0 
FD50_85_19 4 1871 1048 0 218 3180 1749 0 0 
FD50_85_20 5 2114 1170 21 211 4251 2046 208 0 
FD50_85_21 6 1921 1028 0 217 3086 1831 0 0 
FD50_85_22 7 1671 941 16 217 3499 1905 0 0 
FD50_85_23 8 1840 1069 0 724 4237 2026 0 0 
FD50_85_24 9 2036 1190 0 221 4469 2527 355 0 
FD50_85_25 10 1862 1024 0 376 4062 1956 0 0 
FD50_85_26 11 1985 1239 0 237 4143 1950 0 0 
FD50_85_27 12 1968 1207 10 224 4049 2227 0 0 
FD50_85_28 13 1929 1059 0 243 4616 2529 204 0 
FD50_85_29 14 1834 1058 0 223 2795 1791 80 0 
FD50_85_30 15 1913 1113 18 221 3438 1838 0 0 

 

Tab. 3a: Počty pulzů odpovídající jednotlivým prvkům 

SMĚSNÝ ROZTOK D, doba prosávání 100 minut 

Označení filtru  Pořadí filtru  Fe Cu Zn Zr Ba Sb Pb Sn 

FD100_85_31 1 19836 21220 18992 7449 157 215 976 106 
FD100_85_32 2 19088 19934 17089 7196 239 234 903 91 
FD100_85_34 3 18410 19541 17085 6851 202 236 972 83 
FD100_85_35 4 16401 16787 15190 6174 147 182 892 70 
FD100_85_36 5 20130 20569 18858 7360 204 217 1006 100 
FD100_85_37 6 19517 20663 17383 7311 206 211 972 91 
FD100_85_38 7 15114 15656 14377 5633 161 181 836 81 
FD100_85_39 8 18755 20054 16864 7140 185 216 887 96 
FD100_85_40 9 20101 20870 18587 7362 208 235 1000 104 
FD100_85_41 10 17226 17707 21477 6184 228 214 929 117 
FD100_85_42 11 16452 16390 16891 5972 160 187 900 102 
FD100_85_43 12 17167 17601 16197 6363 242 192 958 109 
FD100_85_44 13 17482 17909 17911 6375 196 184 913 84 
FD100_85_45 14 19326 20238 19542 6903 212 253 951 95 
FD100_85_46 15 3796 2671 4471 1295 3,4 41 490 90 
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Tab. 3b: Počty pulzů odpovídající jednotlivým prvkům 

SMĚSNÝ ROZTOK D, doba prosávání 100 minut 

Označení filtru  Pořadí filtru  Sr Cr Cd Ni Ca K Al Mg 

FD100_85_31 1 3381 2047 16 312 4677 2287 565 0 
FD100_85_32 2 3154 1907 0 296 3980 2209 498 0 
FD100_85_34 3 3183 1930 0 312 4191 2457 449 0 
FD100_85_35 4 2920 1727 0 290 4163 2560 458 0 
FD100_85_36 5 3408 2002 0 337 5357 2349 420 0 
FD100_85_37 6 3404 2017 25 314 4470 2394 601 0 
FD100_85_38 7 2691 1530 0 259 3899 1952 0 0 
FD100_85_39 8 3154 1824 0 273 3847 2111 120 0 
FD100_85_40 9 3426 2056 26 307 3933 2515 341 0 
FD100_85_41 10 2962 1757 0 308 4459 2246 412 0 
FD100_85_42 11 2860 1612 0 277 4894 3551 395 0 
FD100_85_43 12 3075 1804 33 308 4957 2259 418 0 
FD100_85_44 13 3057 1723 27 277 3693 2450 131 0 
FD100_85_45 14 3180 1899 0 309 4510 2271 371 0 
FD100_85_46 15 1101 640 0 156 3688 1848 0 0 

 

3.3 Přístrojové vybavení 

Ke zjištění intenzit pulsů byl použit energodisperzní rentgenový fluorescenční 

spektrometr SPECTRO X – LAB. 

Analyzátor můžeme rozdělit na několik hlavních funkčních celků: 

- zdroj vysokého napětí pro rentgenku; 

- rentgenová lampa s ochranným krytem; 

- komora vzorků s měničem pro 5 terčíků a karuselem až pro 20 vzorků; 

- systém sledování chladicí vody; 

- rotační olejová vývěva, zavzdušňovací ventil, olejový filtr; 

- energodisperzní detekční systém (Si (Li) – snímač se zesilovačem); 

- analogová elektronika (pulzní procesor, analogo- digitální převodník, zdroj napětí pro 

detektor); 

- mnohokanálový analyzátor. 
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Systém excitace primárního záření obsahuje nastavitelný zdroj vysokého napětí pro 

rentgenku 1 až 60 kV (po 1 kV) a proudu 0 až 80 mA. Výstupní paprsek je veden přes jeden 

z šesti filtrů, které omezují nízkoenergetickou část záření a přes clonu, která určuje průměr 

stopy budicího záření na vzorku. Filtry modifikujicí záření rentgenové lampy tak, aby bylo 

dosaženo optimálních budicích podmínek pro vybranou skupinu prvků. Vzorová komora je 

plynotěsný prostor s víkem v horní části analyzátoru. Obsahuje otočný zásobník na 14,18 

nebo 20 vzorků o poloměru 32 mm, 35 mm, 40 mm. Zásobník může být odstraněn při měření 

rozměrnějšího vzorku (do průměru 250 mm) nebo při čištění komory. 

Pod vzorkem je vstup detektoru, krytý Müllarovou fólií proti znečištění beryliového 

okénka detektoru. Pro zvětšení citlivosti detektoru na lehké prvky (Na, Mg) je možné 

pracovat bez ochranné fólie, ale nesmí dojít k znečištění okénka např. prachem uvolněným 

z povrchu vzorku. 

Detekční systém tvoří křemíkový detektor dopovaný lithiem a předzesilovačem, které 

jsou společné chlazené na teplotu kapalného dusíku. Při absorpci rtg-fotonů o energii E se 

elektrony z valenčního pásma vyzvednout do vodivostního pásma. V průměru se tak vytvoří n 

párů elektron/díra. 

   n = E / e       (5) 

kde e-energie potřebná k vytvoření jednoho páru elektron/díra.  

 Ze vztahu je zřejmé, že počet vytvořených párů je úměrný energii dopadajícího rtg-

fotonu. Pomocí vysokého napětí přiloženého na detektor, mohou být tyto elektrony snímány. 

Vzniklý náraz nositele náboje se v předzesilovači zesílí, elektronicky vyfiltruje a nakonec 

v analogo-digitalním převodníku změní na digitální slovo. V mnohokanálovém analyzátoru se 

impulsy rozdělí podle jejich výšky a zhotoví se histogram, znázorňující závislost četnosti 

impulsů na jejich energii, čili vytvoří se rentgenové spektrum [17].  

3.3 Převedení filtru do roztoku 

 Skutečná koncentrace prvků nanesených na filtru byla zjištěna po rozkladu filtru 

metodami atomové absorpční spektroskopie a atomové emisní spektroskopie s indukčně 

vázanou plazmou.  

Rozklad byl proveden v kádinkách, které jsme nejdříve vyvařili 65% HNO3, vymyli 

destilovanou a demineralizovanou vodou. Poté jsme kádinky popsali a vložili do nich filtry. 

Do kádinky č. 1 byly dány dva filtry předem prosáté směsným roztokem 50 minut, do 
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kádinky č. 2 byl dán jeden filtr předem prosátý směsným roztokem 100 minut. Abychom 

zjistili skutečnou koncentraci nanesené aerosolové vrstvy na filtru, je nutné vytvořit tzv. slepý 

roztok, který poté od zjištěných koncentrací odečteme. Do třetí a čtvrté kádinky (slepý 1,2) 

byly umístěny čisté membránové filtry, do slepý 1 dva filtry a do slepý 2 jeden filtr. Do všech 

kádinek s filtry jsme přidali 15 ml HNO3 1:1 a varné kamínky. Necháváme povařit do 

rozpuštění filtru, cca 30 minut. Po ochlazení přefiltrujeme roztoky do odměrných baněk na 50 

ml přes filtr, hustota filtru je f: 390. Odměrné baňky doplníme po rysku demineralizovanou 

vodou.       

3.4 Analýza filtru metodami AAS a AES-ICP  

 Metoda AAS využívá skutečnosti, že volné atomy absorbují záření těch vlnových 

délek, které samy vyzařují. Tato absorpce je úměrná koncentraci příslušného prvku. Volný 

atom absorbuje světelné kvantum o energii, která je nutná k přechodu do excitovaného stavu.  

Zdrojem záření je výbojka s dutou katodou nebo bezelektrodová výbojka. Záření vycházející 

z absorbujícího prostředí má shodnou vlnovou délku jako vstupující záření, ale jeho zářivý 

tok je snížen z původní hodnoty Φ0 na hodnotu Φ [16]. U metody AAS byl k analýze použit 

přístroj: 

- atomový absorpční spektrometr UNICAM 969 s plamenovou atomizací  

• dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr vybavený mikroprocesorem; 

• v kapalných vzorcích umožňuje analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, 

Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl, V a Zn na koncentrační úrovni 

řádově mg/l. 

- atomový absorpční spektrometr UNICAM 989 QZ s elektrotermickou atomizací  

• dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr s deuteriovou i Zeemanovou 

korekci pozadí; 

• videokamera pro sledování procesů v průběhu atomizačního cyklu; 

• v kapalných vzorcích lze analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, 

Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl a V v koncentracích na úrovni µg/l; 

• kontinuální hydridová technika. Vzniklé hydridy se atomizují v elektricky 

vyhřívané křemenné kyvetě. Technika umožňuje stanovení velmi nízkých 

koncentrací As, Se, Sb, Sn [18]. 
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Metoda ICP patří mezi optickou emisní spektrální analýzu, která využívá ke stanovení 

prvků záření, které vzniká, je-li vzorek vložen do teplotního pole. V tomto teplotním poli 

vyzařují atomy záření o různých vlnových délkách, které se v uspořádané podobě nazývají 

spektrem. Toto záření vzniká při přechodu válenčních elektronů z vyšší kvantové hladiny na 

nižší kvantovou hladinu. K tomuto přechodu dochází, jestliže jsou válenční elektrony atomu 

emitovány ze základního stavu na vyšší kvantovou hladinu. Budicím zdrojem u této metody je 

indukčně vázaná plazma (ICP) [16]. U metody AES-ICP byl k analýze používán přístroj: 

- atomový emisní spektrometr JY 24 s indukčně vázanou plazmou  

• sekvenční přístroj s radiálně umístěnou Ar/Ar plazmovou hlavicí a hlavicí pro 

analýzu těkavých hydridů; 

• výměna Meinhardova rozprašovače za mikrorozprašovač dovoluje 

multielementární analýzu i z malého množství kapalného vzorku; 

• optický systém vybavený holografickou mřížkou a plněný dusíkem umožňuje 

analýzu 69 prvků na spektrálních čarách z oblasti 160 – 800 nm; 

• přístroj je vhodný pro stanovení matričních i stopových obsahů [18]. 

3.5 Analýza povrchu filtru ŘEM 

Správnost kalibrace rentgenového fluorescenčního spektrometru může být ovlivněna 

charakterem nanesené vrstvy aerosolu. Proto byly povrchy referenčních filtru analyzovány 

řádkovacím elektronovým mikroskopem PHILIPS XL-30 s rentgenovým spektrometrem 

EDAX a porovnány s vrstvou suspendovaného podílu otěrového materiálu uvolněného při 

frikčních testech s běžným brzdovým obložením.  

- řádkovací elektronový mikroskop PHILIPS XL-30: 

• W elektronové dělo, max. urychlovací napětí 30kV; 

• Detektory sekundárních a odražených elektronů; 

• rozlišení 3,5 nm při 30 kV, 25 nm při 1 kV; 

• energiově disperzní rtg spektrometr (analýza prvků v rozsahu C až U); 

• liniová a plošná analýza [18]. 
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3.6 Odběr vzork ů prachu z brzdového obložení p ři třecím procesu 

K odběru prachu uvolňovaného z brzdového obložení při třecím procesu lze využít 

laboratorní testovací zařízení frikčních kompozitů. Testovací zařízení využívající 

standardního vybavení osobních automobilů (přední náprava) bylo zkonstruováno v Centru 

nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Hmotnost automobilů 

je simulována setrvačníkem o hmotnosti 450 kg. Testovaní brzdné účinnosti je možno 

provádět za řízených vnějších podmínek. Teplotu okolí lze měnit v rozsahu od -20°C do 

+30°C, vlhkost prostředí od 30 do 100% a je možno realizovat postřik třecích ploch vodou 

nebo roztoky solí. Při zkouškách se měří teplota disku, teplota a vlhkost prostředí, hnací 

moment, rychlost otáčení a brzdný tlak [9]. 
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4. Výsledky a jejich diskuze  

4.1 Výsledky analýzy filtru 

Účinnost aerosolového generátoru je nízká, pouze cca 1% zmlženého roztoku se zachytí 

v podobě aerosolu na filtru. Proto byla skutečná koncentrace zjištěna metodami AAS a AES-

ICP. Rozhodující pro přípravu referenčních filtrů je tedy dobrá opakovatelnost nanášení 

vrstvy aerosolu a dobrá homogenita nanesené vrstvy na celé ploše filtru, což je předpokladem 

přípravy sady filtrů stejného složení.  

Bylo připraveno po 15 filtrech s dobou expozice 50 a 100 minut. Všechny filtry byly 

analyzovány energodisperzním rentgenovým fluorescenčním spektrometrem. Byly 

vyhodnoceny relativní směrodatné odchylky intenzit spektrálních linií sledovaných prvků 

vyjádřených počtem impulsů detektoru. V tabulkách 4,5 jsou uvedeny aritmetická průměry, 

směrodatné odchylky a relativní směrodatné odchylky intenzit jednotlivých prvků pro filtry 

s dobou prosávání 50 minut (tab. 4) a pro filtry s dobou prosávání 100 minut (tab. 5). 
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Tab. 4: Vyhodnocení počtu pulzů, filtry s dobou prosávání 50minut 

Prvek Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Relativní směrodatná 

odchylka [%] 

Fe 10072 787 7,8 
Cu 9815 926 9,4 
Zn 11153 1163 10,4 
Zr 3706 322 8,7 
Ba 138 34 24,7 
Sb 113 13 11,7 
Pb 679 38 5,6 
Sn 125 49 38,7 
Sr 1942 113 5,8 
Cr 1133 108 9,5 
Ni 238 46 19,5 
Ca 3867 554 14 
K 2045 235 11,5 

 
 

Tab. 5: Vyhodnocení počtu pulzů, filtry s dobou prosávání 100minut 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvek Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Relativní směrodatná 

odchylka [%] 

Fe 18215 1524 8,4 
Cu 18939 1795 9,5 
Zn 17603 1756 10 
Zr 6734 581 8,6 
Ba 196 30 15 
Sb 211 22 10,6 
Pb 935 47 5 
Sn 95 12 12,8 
Sr 3133 216 6,9 
Cr 1845 157 8,5 
Ni 299 20 6,7 
Ca 4359 470 10,7 
K 2401 355 14,8 
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Obr. 6: Porovnání opakovatelnosti přípravy referenčních filtrů s dobou expozice 50 (řada 1) a 

100 minut (řada 2) 
 

Lze konstatovat, že opakovatelnost nanášení aerosolu na filtry je uspokojivá, při 

expozici 100 minut relativní směrodatná odchylka přesáhla 10 % pouze u Ba, Sb, Sn, Ca, K, 

což jsou prvky, jejichž koncentrace v roztoku byla nízká, přesto však relativní směrodatná 

odchylka nepřesáhla 15 %. Pro expozici 50 minut jsou výsledky srovnatelné, pouze u Ba, Sn  

a Ni jsou výsledky vyšší, což je způsobeno tím, že naměřené intenzity těchto prvků jsou velmi 

nízké. 

Homogenita rozložení jednotlivých komponent na ploše připravených vzorků byla 

posouzena jejich analýzou v sedmi různých místech povrchu a porovnáním s výsledky sedmi 

analýz v jednom místě povrchu vzorku. Relativní směrodatné odchylky (RSD) naměřených 

intenzit některých prvků jsou uvedeny v tabulce 6 a 7. Grafické znázornění výsledků je na obr. 

7a 8. 
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Tab. 6: Relativní směrodatné odchylky naměřených  

intenzit filtrů s dobou prosávání 50 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Porovnaní RSD výsledků opakovaného stanovení uvedených prvků v různých 

polohách (řada 1) a ve stejné poloze (řada 2), filtr prosátý směsným roztokem 50 minut 

 

Tab. 7: Relativní směrodatné odchylky naměřených  

intenzit filtrů s dobou prosávání 100 minut 

 

 

 

 

 

 

Prvek 
Relativní směrodatná 

odchylka [%] 
pro různé polohy 

Relativní směrodatná 
odchylka [%] 

pro stejné polohy 
Fe 1,46 0,81 

Cu 2,39 1,04 

Zn 9,87 1,31 

Zr 2,61 2,61 

Sb 7,93 9,8 

Sr 1,04 3,41 

Prvek 
Relativní směrodatná 

odchylka [%] 
pro různé polohy 

Relativní směrodatná 
odchylka [%] 

pro stejné polohy 
Fe 1,81 0,88 

Cu 2,23 0,52 

Zn 6,26 0,55 

Zr 1,94 1,25 

Sb 6,14 9,14 

Sr 2,11 1,76 
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Obr. 8: Porovnaní RSD výsledků opakovaného stanovení uvedených prvků v různých 

polohách (řada 1) a ve stejné poloze (řada 2), filtr prosátý směsným roztokem 100 minut 

 

RSD výsledků analýz vzorku v různých místech jsou u Fe, Cu a Zn poněkud vyšší než 

v jednom místě, přesto jsou hodnoty vyhovující. RSD se pro většinu prvků pohybuje 

v rozmezí 1,5 až 3 % jak pro filtry prosáváné 50 minut tak pro filtry prosáváné 100 minut, 

pouze výsledky Zn pro různé polohy a Sb pro různé i stejné polohy vykazují větší rozptyl, což 

je způsobeno jejich nízkou koncentrací ve vzorku.      

4.2 Získané koncentrace metodami AAS a AES-ICP 

Výsledky stanovení vybraných prvků jsou uvedeny v tab. 8a, 8b. Koncentrace prvků 

jsou uvedeny v µg/cm2. Exponovaná plocha použitého filtru byla 11,9 cm2. Vysvětlivky k tab. 

8a, 8b jsou uvedeny níže: 

- filtr 1…..2 filtry prosáváné směsným roztokem 50 minut 

- filtr 2…..1 filtr prosáváný směsným roztokem 100 minut 

- slepý 1…2 čisté filtry 

- slepý 2....1 čistý filtr 
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Tab. 8a: Naměřené koncentrace metodami AAS a AES-ICP 

Označení 

vzorku 

Fe 

[µg/cm2] 

Cu 

[µg/cm2] 

Zn 

[µg/cm2] 

Zr 

[µg/cm2] 

Ba 

[µg/cm2] 

Sb 

[µg/cm2] 

Pb 

[µg/cm2] 

Filtr 1 1,712 0,883 0,519 0,141 0,174 0,069 <0,105 
Filtr 2 3,441 1,723 1,013 0,277 0,496 0,206 <0,210 

Slepý 1 0,338 <0,063 0,143 0,039 0,113 <0,021 <0,105 
Slepý 2 0,651 <0,126 0,449 0,071 0,084 <0,042 <0,210 

 
Tab. 8b: Naměřené koncentrace metodami AAS a AES-ICP 

Označení 

vzorku 

Sn 

[µg/cm2] 

Sr 

[µg/cm2] 

Cr 

[µg/cm2] 

Cd 

[µg/cm2] 

K 

[µg/cm2] 

Al 

[µg/cm2] 

Mg 

[µg/cm2] 

Filtr 1 0,039 0,039 <0,063 0,008 0,697 0,210 0,252 
Filtr 2 0,025 0,084 <0,126 0,018 1,903 0,462 0,508 

Slepý 1 0,011 0,002 <0,063 <0,0003 1,511 0,231 0,223 
Slepý 2 0,021 0,004 <0,126 <0,0011 1,874 0,462 0,605 

 

Od naměřených koncentrací jednotlivých prvků na filtrech (filtr 1, 2) byly odečteny 

koncentrace slepých roztoků (slepý 1, 2). Naměřené koncentrace jsou u Pb, Cr, K, Al a Mg 

natolik nízké, že je nelze použít pro sestavení kalibrace.     

4.3 Kalibrace 

Pro výpočet kalibračních závislostí je nezbytné provést analýzu neexponovaných filtrů 

(slepý vzorek, blank) a intenzity odpovídající spektrálním liniím analyzovaných prvků odečíst 

od naměřených hodnot referenčních filtrů. Pro vypracování kalibračního modelu byly použity 

intenzity jednotlivých spektrálních linií a zjištěné koncentrace metodami AAS a AES-ICP. 

Kalibrační závislosti pro Fe, Cu, Zn, Zr, Sb a Sn jsou uvedeny na obr. 9-14. 
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Obr. 9: Kalibrační závislost pro stanovení Fe 

 

Obr. 10: Kalibrační závislost pro stanovení Cu 
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Obr. 11: Kalibrační závislost pro stanovení Zn 

 

Obr. 12: Kalibrační závislost pro stanovení Zr 
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Obr. 13: Kalibrační závislost pro stanovení Sb 

Obr. 14: Kalibrační závislost pro stanovení Sr 

Použitelnost kalibračního modelu byla ověřena analýzou reálných prachů uvolněných 

z brzdového obložení zachycených na filtrech. Intenzity reálných prachů uvolněných 

z brzdového obložení zachycených na filtrech byly naměřeny metodou rentgenové 

fluorescenční spektroskopie (SPECTRO X-LAB) a jsou uvedeny v tabulce 9. Každý filtr byl 

změřen ve dvou různých polohách a k dalšímu výpočtu byl použit aritmetický průměr z těchto 

dvou poloh. Podle vytvořeného kalibračního modelu byly vypočteny koncentrace v µg/cm2 

odpovídající jednotlivým prvkům nanesených na membránových filtrech (tab. 10). Výsledky 

byly přepočteny na koncentrace sledovaných prvků v prachu (tab. 11). Zjištěné koncentrace, 

v hmotnostních procentech, odpovídají očekávanému složení prachu. 
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Tab. 9: Počty pulsů odpovídajících jednotlivým prvkům  

pro filtry s prachem uvolněným z brzdového obložení 

Označení filtru Fe Cu Zn Zr Sb Sr 
B13-filtr a 142810 10485 13953 18847 543 1701 
B13-filtr b 148518 10640 14238 19533 504 1813 
B19-filtr a 506519 41100 44657 77217 2171 4395 
B19-filtr b 482911 38662 39982 73092 2030 4238 

08/678ZMT03a 506778 94499 111352 407 0 626 
08/678ZMT03b 457666 86068 86175 394 41 575 

 

Tab. 10: Vypočtené koncentrace jednotlivých prvků  

pro filtry s prachem uvolněným z brzdového obložení 

Označení 
filtru 

Fe 
[µg/cm2] 

Cu 
[µg/cm2] 

Zn 
[µg/cm2] 

Zr 
[µg/cm2] 

Sb 
[µg/cm2] 

Sr 
[µg/cm2] 

B13 27,459 0,958 0,769 0,785 0,515 0,043 

B19 93,413 3,625 2,391 3,086 2,122 0,112 

08/678ZMT 91,052 8,209 5,632 0,013 0,002 0,012 

 

Tab. 11: Vypočtené koncentrace jednotlivých prvků v prachu 

Označení 
filtru 

Navážky 
prachu 

[g] 

Fe 
[hmot.%] 

Cu 
[hmot.%] 

Zn 
[hmot.%] 

Zr 
[hmot.%] 

Sb 
[hmot.%] 

Sr 
[hmot.%] 

B13 0,0006 54,5 1,9 1,5 1,6 1,02 0,09 

B19 0,0020 55,6 2,2 1,4 1,8 1,26 0,07 

08/678ZMT 0,0021 51,6 4,7 3,2 0,007 0,001 0,007 

 

4.4 Porovnání analýz povrch ů filtr ů  

Na obr. č. 15-32 jsou snímky povrchů filtrů pořízených řádkovacím elektronovým 

mikroskopem PHILIPS XL-30. Byly srovnávány povrchy čistého filtru (obr. 15-17), filtru 

prosáváného směsným roztokem 50 minut (obr. 19-22), filtru prosáváného 100 minut  
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(obr. 25-28) a filtru s naneseným prachem uvolněným při třecím procesu z brzdového 

obložení (obr. 30-32).  

 
Obr. 15: Čistý filtr, zvětšení 500x 

 
 
 

 
Obr. 16: Čistý filtr, zvětšení 1500x 
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Obr. 17: Čistý filtr, zvětšení 3500x 

 
 
 

 
Obr. 18: Čistý filtr, analýza celé plochy, při zvětšení 1500x 
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Obr. 19: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 50 minut, zvětšení 500x 

 
 
 

 
Obr. 20: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 50 minut, zvětšení 1500x 
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Obr. 21: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 50 minut, zvětšení 3500x 

 
 
 

 
Obr. 22: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 50 minut, zvětšení 5000x 
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Obr. 23: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 50 minut, analýza bodu, při zvětšení 
5000x 

 
 
 

Obr. 24: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 50 minut, analýza plochy, při zvětšení 
1500x 
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Obr. 25: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 100 minut, zvětšení 500x 

 
 
 

 
Obr. 26: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 100 minut, zvětšení 1500x 
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Obr. 27: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 100 minut, zvětšení 3500x 

 
 

 

 
Obr. 28: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 100 minut, zvětšení 5000x 
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Obr. 29: Filtr prosáváný multielementárním roztokem 100 minut, analýza plochy, zvětšení 
1500x 

 
 

 
Obr. 30: Filtr s naneseným brzdovým prachem, zvětšení 500x 
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Obr. 31: Filtr s naneseným brzdovým prachem, zvětšení 1500x 

 
 

 
Obr. 32: Filtr s naneseným brzdovým prachem, zvětšení 3500x 
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Obr. 33: Filtr s naneseným brzdovým prachem, analýza povrchu, zvětšení 1500x 
 
 

Na obr. 16 a 17 jsou vidět póry membránového filtru. Na obr. 19-22 u filtru prosátého 

směsným roztokem 50 minut jsou vidět částice s nanesenou vrstvou aerosolu z 

multielementarního roztoku které zaplňují póry membránového filtru. Na obr. 25-28 u filtru 

prosátého směsným roztokem 100 minut je vidět ještě větší zaplnění pórů membránového 

filtru, větší pokrytí filtru, také vidíme, že charakter a velikost nanesených částic aerosolu jsou 

stejné jako u filtrů s dobou prosávání 50 minut. Na obr. 30-32, u filtru s naneseným prachem 

uvolněným z brzdového obložení se objevují i větší částice, což je zřejmě způsobeno 

umístěním odběrové sondy v bezprostřední blízkosti třecích ploch, ale v zásadě lze 

konstatovat, že charakter těchto částic se výrazně neliší od vrstvy vytvořené použitým 

aerosolovým generátorem. 
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5. Závěr 

Bylo připraveno 15 filtrů s dobou prosávání 50 minut a 15 filtrů s dobou prosávání  

100 minut. Intenzity prvků z naneseného aerosolu na filtrech byly zjištěny energodisperzním 

rentgenovým fluorescenčním spektrometrem SPECTRO X-LAB. 

Zjistili jsme, že opakovatelnost nanášení aerosolu na filtry je uspokojivá i pro prvky 

jejichž koncentrace v roztoku byla nízká, relativní směrodatná odchylka naměřených intenzit 

(počtu pulsů) pro jednotlivé prvky nepřesáhla 15 %. 

RSD výsledků analýz vzorku v různých místech měření intenzit i v jednom místě 

měření jsou pro většinu prvků v rozmezí 1,5 až 3 %, což je vyhovující pro většinu prvků. 

Skutečné koncentrace prvků nanesených na filtrech byly zjištěny analýzou metodami 

AAS a AES-ICP. Zjištěné koncentrace a intenzity jednotlivých prvků byly použity pro 

vytvoření kalibračního modelu.  

Použitelnost vytvořeného kalibračního modelu byla ověřena analýzou reálných prachů 

uvolněných z brzdového obložení při třecím procesu zachycených na filtrech. 
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