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ABSTRAKT 
 
DVOŘÁČEK, M. Studium modifikace frikčních kompozitů při třecím procesu. Diplomová 
práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2011 
 
Diplomová práce se zabývá charakterizací plynných látek, uvolněných ze vzorků komerčně 
dostupných brzdových obložení při brzdném procesu. Dále byly studovány suspendované a 
sedimentované podíly otěrového materiálu třecích ploch brzdového obložení. Odběr vzorků 
plynných produktů třecího procesu byl prováděn na zařízení pro testování brzdových destiček. 
Vzorky byly analyzovány metodou plynové chromatografie, výsledky byly porovnány 
s výsledky získanými rozkladem brzdového obložení v trubkové peci. V obou případech byl 
detekován benzen a další uhlovodíky, které při provozu automobilů unikají do životního 
prostředí. 
 
Klíčová slova: Třecí proces, modifikace materiálu, tepelný rozklad, plynová chromatografie. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
DVOŘÁČEK, M. Study of friction composite materials modification during friction process. 
Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2011 
 
This thesis deals with gaseous substances escape from commercially available brake linings 
during the braking process, and their characteristics. Suspended and sedimented wear debris 
fractions of abrasive material of brake pads surfaces were studied. Sampling of gaseous 
products of the friction process was performed on the equipment for testing of brake pads. 
Samples were analyzed by gas chromatography, the results were compared with those 
obtained by decomposition of brake linings in the tube furnace. In both cases, benzene and 
other hydrocarbons were detected. These are released in everyday traffic and pollute the 
environment. 
 
Keywords: Friction process, material modification, thermal degradation, gas 
chromatography.
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Úvod 

Brzdové systémy jsou jednou z nejdůležitějších součástí motorových vozidel, 

silničních, kolejových i letadel.  Jejich podíl na bezpečnosti provozu nelze popřít. Frikční 

materiály použité v brzdových systémech mají rozhodující vliv na správnou funkci brzd.  

 

Kinetická energie vozidla je těmito frikčními materiály absorbována a na styčné ploše 

převáděna na energii tepelnou. Výsledkem pak je zpomalování nebo zastavení vozidla. Vedle 

vývoje tepla dochází při tření také k otěru materiálu třecích ploch a uvolňování tohoto 

původního a modifikovaného materiálu do okolí. Otěrový materiál se prokazatelně usazuje 

podél silnic, avšak jeho jemnější podíly se šíří na velké vzdálenosti. Dýchacími cestami 

mohou vstoupit do lidského organismu a negativně působit na jeho zdraví. 

 

Při vývoji nových frikčních materiálů je nutno posoudit míru nebezpečí pro lidské 

zdraví, nebezpečné složky nahradit méně nebezpečnými. Známý je již zákaz používání 

azbestu v brzdových kompozitech z důvodu jeho karcinogenity a jeho nahrazení jinými 

vláknitými materiály, 

 

Frikční kompozity obsahují běžně okolo dvaceti složek. Počet různých materiálů 

používaných při jejich výrobě se pohybuje v řádu stovek. Komplexní charakterizace těchto 

materiálů je velmi náročným úkolem, který vyžaduje součinnost mnoha oborů diagnostiky 

materiálů a jeho náročnost je navíc komplikována snahou o utajení přesného složení těchto 

kompozitů ze strany výrobců.  

 

Během třecího procesu dochází ke změnám složení frikčního materiálů následkem 

tření a teploty ve frikční vrstvě. Důsledkem je modifikace frikčních materiálů a jejich 

uvolnění v podobě plynů a prachu.  

 

Sledování procesu modifikace materiálů frikčních kompozitů při brzdění a jejich 

následného uvolnění do okolního prostředí je pro ochranu životního prostředí nezbytností, 

stejně jako stanovení konkrétních znečisťujících látek.  

 

Stanovení konkrétních znečisťujících látek uvolněných během třecího procesu lze 

provést odběrem plynných produktů z těsné blízkosti třecí plochy brzd a následnou analýzou 
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pomocí plynové chromatografie, zatímco analýzu pevných látek lze provést po jejich 

zachycení na filtr, s využitím rentgenové fluorescenční spektrometrie, případně dalších 

analytických technik.  

 

Cílem diplomové práce je sledování změn složení frikčních kompozitů při třecím 

procesu. Vedle odběru a analýzy tuhých produktů třecího procesu, je pozornost zaměřena 

zejména na odběr plynných produktů a následnou analýzu jejich složení.  

 

Výsledky byly porovnány s výsledky analýz plynů uvolněných termickým rozkladem 

brzdového obložení za stejných teplot, jakých bylo dosaženo při brzdném procesu. 

 

V rámci diplomové práce jsou řešeny následující úkoly: 

 

-odběr a analýza plynných produktů uvolňujících se při brzdění 

 

-odběr a analýza plynných produktů termického rozkladu brzdové destičky 

 

-srovnání těchto dvou postupů 

 

-odběr a charakterizace prachu vzniklého opotřebením destiček 
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1 Teoretická část 
 

1.1 Funkce brzd 

 

Pro bezpečí silniční dopravy hrají brzdy klíčovou roli v našem každodenním životě. 

Jejich funkci je chápána nejen jejich uživateli, přesto však je vhodné si uvědomit některé 

základní pojmy týkající se jejich funkce. Brzdy osobních automobilů jsou ovládány 

následujícím způsobem. Tlakem řidičovy nohy na brzdový pedál se posouvá píst posilovače 

brzd. Ten znásobuje řidičem vyvinutou sílu a přenáší ji na hlavní brzdový válec. Mechanická 

síla je převedena na tlak hydraulické kapaliny. Dva písty hlavního brzdového válce ženou 

stlačenou hydraulickou kapalinu k brzdovým válečkům v přední a zadní nápravě. Pomocí 

těchto brzdových válečků je poté brzdové obložení přitlačováno ke kotouči nebo bubnu 

v závislosti na konstrukci brzd. V případě ztráty tlaku z důvodu poškození tlakových hadiček 

v jedné části, zůstává tlakové ústrojí vedoucí k druhé nápravě funkční. [1] 

 

U různých dopravních prostředků a jiných pohybujících se strojů jsou používány 

rozdílné typy brzdových systémů v závislosti na jejich praktické aplikaci. U běžných osobních 

automobilů se používají vnitřní mechanické brzdy, které působí na pohyblivou část vozidla- 

kolo. Během 20. století byla v automobilech hojně používána bubnová brzda, jejíž brzdové 

elementy působí na vnitřní povrch válcové plochy tělesa – bubnu spojeného s brzděnou 

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 automobilu. [2,3] 
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1.1.1 Kotoučová brzda 

 

Brzdové čelisti kotoučové brzdy svírají kotouč nasazený pevně na brzděné hřídeli. 

Přenos brzdné síly na kotoučovou brzdu je obvykle hydraulický. Tlak, vyvolaný sešlápnutím 

brzdového pedálu, v brzdovém systému převedený do brzdové kapaliny působí na brzdový 

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

kotoučem a destičkami působí proti otáčení. Kotoučová brzda se skládá z hlavních součástí: 

 

1) kotouč (disk) 

2) brzdový třmen 

3) brzdové destičky 

4) brzdový píst 

 

 

Obr. 1. Hlavní části kotoučové brzdy [4] 

 

Kotoučové brzdy jsou proti bubnovým brzdám výrazně lehčí, výkonnější a lépe se 

chladí. Nevýhodou kotoučové brzdy je její vyšší cena a rychlejší opotřebení. Další nevýhodou 

je náchylnost na poruchy vzniklé znečištěním a koroze brzdového obložení účinkem solných 

roztoků v zimním období, což může, za jistých okolností, způsobit dočasné snížení brzdné 

účinnosti. Kotoučové brzdy se používají u většiny levnějších aut pouze na přední nápravě. 

[2,3] 
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1.1.2 Bubnová brzda 

 

U bubnové brzdy používané v motorových vozidlech jsou třecí s vnitřními brzdovými 

čelistmi. Bubnová brzda se skládá následujících částí znázorněných na obrázku: 

 

1) brzdového bubnu 

2) brzdové čelisti 

3) štítu brzdy 

4) rozpěrného mechanismu 

5) vratných pružin 

 

Obr. 2. Hlavní části bubnové brzdy [4] 

 

Brzdový buben je pevně spojen s rotující brzděnou součástí (náboj kola). Při brzdění 

jsou brzdové čelisti osazeny frikčním materiálem (brzdové obložení), přitlačovány rozpěrným 

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

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

vozidla. 
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Přítlačná síla může být vytvořena dvěma způsoby: 

 

- hydraulicky pomocí rozpěrného válečku (provozní brzda) 

 

- mechanicky pomocí rozpěrné páky (parkovací a nouzová brzda) 

 

výhodou bubnových brzd je umístění celého ústrojí brzdy uvnitř bubnu a tak je chráněno proti 

nepříznivým vlivům nečistot z okolí. Další výhodou je delší životnost obložení. [3] 

 

1.2 Dopravní statistika 

 

Závažnost problému dopravního znečištění životního prostředí, včetně úniku 

otěrového materiálu z brzdových soustav lze dokumentovat počtem registrovaných 

automobilů. Statistika uvádí 500 000 000 registrovaných vozidel v Evropě a USA a 4 100 000 

registrovaných motorových vozidel v České republice. Uvedené číslo však nelze pokládat za 

konečné, což vyplývá z grafu počtu vyrobených motorových vozidel v České republice. [5] 

 

 
 Obr. 3. Výroba osobních automobilů v ČR [5] 
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1.3 Tribologie 

 
Procesem tření se zabývá vědní disciplína nazývaná tribologie. Je poměrně novou 

vědeckou a technickou disciplínou, která se zabývá vzájemným působením povrchů při jejich 

relativním pohybu, případně při snaze o tento pohyb. Jedná se o multidisciplinární vědu, 

zahrnující fyzikální (tribofyzika) a chemické (tribochemie) aspekty vzájemného působení 

povrchů. Mechaniku tohoto působení (tribomechanika), technické a technologické důsledky 

těchto procesů (tribotechnika, tribotechnologie) a další odvětví vědy a techniky. [2,6] 

 

Vlastní tribologický proces zahrnuje kontaktní procesy, procesy tření, opotřebení a 

mazací procesy. Kontakt mezi třecími plochami je primárním znakem systému zahrnujícím 

tvar, materiálové vlastnosti ploch a 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). Mazání slouží ke snižování tření a 

opotřebení při tribologických procesech. Opotřebení představuje většinou nežádoucí změnu 

povrchu kontaktních těles, ale například při zabrušování je snaha je zvětšit. Tření může 

působit nepříznivě (ložiska, převodovky), ale může být potřebným jevem (spojky, brzdové 

systémy). [2] 
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1.4 Třecí proces 

 

S projevy a účinky tření (frikce) se člověk v průběhu vývoje civilizace vyrovnával 

neustále. Vědecký popis tohoto jevu a zavedení přesných pojmů v Evropě nalezneme až 

koncem 15. stolení u Leonarda da Vinci. Amontons v roce 1699 použil pro třecí sílu a 

normálou přítlačnou sílu poměr, který je pro stejné podmínky konstantní a který je později 

označován jako součinitel tření. Tento princip byl doložen řadou experimentů, které provedl a 

popsal Coulomb (1799) a je dnes označován jako Coulombův zákon 

 

F

FT=µ
 

 

Součinitel tření  je poměr mezi třecí silou Ft a přítlačnou silou F, kde třecí síla působí 

proti směru pohybu, přítlačná síla působí kolmo ke směru pohybu. Součinitel tření se určuje 

experimentálně a je jej třeba uvádět i s popisem podmínek při jeho stanovení. Nejčastěji je 

měřen tak, že je měřen brzdný moment při stálé rychlosti a stálé přítlačné síle na brzdnou 

čelist s obložením. Určuje se součinitel tření materiálu pro brzdová obložení a stálost 

součinitele tření při větších zatíženích, kdy se třecí plochy mohou ohřát na vyšší teploty. [6] 

 

Začneme-li se zabývat i opotřebením, je nutné sledovat tribologický proces na 

mikromodelu a hledat podstatu tohoto jevu. Tento přístup vedl k rozsáhlému 

experimentálnímu výzkumu od poloviny 20. století. Bylo získáno mnoho podkladů a 

vytvořena řada teorií vysvětlujících tribologický proces. Z hlediska mikromodelu je kluzné 

tření dvou tuhých těles možné buď jako čisté tření mezi plochami těchto těles nebo jako tření 

v tzv. adhezních vrstvách. Čisté tření tuhých těles může nastat především ve vakuu. V tomto 

případě vyleštěné čisté plochy kovových těles k sobě přilnou velkou silou. Difuze 

povrchových atomů do druhého tělesa vede k vytvoření spojů s pevností sváru. V běžném 

prostředí kovy na povrchu oxidují a působí na ně další látky z okolí. Tento proces při 

vzájemném pohybu povrchů spojeném s opotřebením pokračuje a vytváří se adhezní vrstvy. 

Adhezní vrstvy na povrchu těles vznikají samovolně, účinkem okolního prostředí nebo jsou 

vytvářeny záměrně.  
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V technické praxi se obvykle setkáváme s třením v adhezních vrstvách. Vysvětlení 

tribologického procesu je spojováno se vznikem třecí síly a částic opotřebení. Třecí síla je 

způsobována:  

 

1. Difuzí molekul a atomů vzájemně se dotýkajících povrchů, kdy vznikají mikrosvary 

mezi stýkajícími se výstupky nerovností a dochází k adhezi označované jako 

molekulární působení. [6] 

 

2. Zachytáváním se mikronerovností povrchů, které může nastat i přes další částice, které 

se dostaly mezi povrchy, kdy síla působí pružné a plastické deformace a dochází 

k abrazi, která je označována jako mechanické působení. [6] 

 

1.4.1 Opotřebení 

 
Opotřebení chápeme jako trvalý úbytek materiálů z povrchu tuhých těles při jejich 

vzájemném pohybu. V místě styku povrchů těles dochází k pružné i plastické deformaci 

výstupků nerovností povrchu, porušení oxidické ochranné vrstvy a vzniku adhezních spojů. 

 

Při vzájemném pohybu jsou tyto spoje usmýkávány a při tom nastává i přenos částic 

materiálu z jednoho povrchu na druhý, anebo k uvolňování částic materiálů. Toto je 

označováno jako adhezní teorie tření.  

 

U drsnějších povrchů se uplatňuje zaklínění nerovností obou povrchů navzájem a 

odřezávání výčnělků nebo vyrývání rýh do měkčího materiálu. Tento účinek je označován 

jako abraze. 

 

K opotřebení dochází obvykle takovým způsobem, že současně probíhá více druhů 

opotřebení. Podle typických projevů lze probíhající opotřebení charakterizovat podle druhu, 

který se na procesu podílí nejvíce. Přitom v průběhu opotřebení se může podíl jednotlivých 

druhů opotřebení měnit. Opotřebení lze vyjadřovat jako hmotu odebraného materiálu z kluzné 

plochy a snadno se zjistí vážením. 
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Teplo, které se v třecím kontaktu vyvíjí, může vést ke zvýšení teploty, jež znamená 

výrazné ovlivnění vlastností materiálů třecích ploch. Se vznikem tepla a jeho odvodem je 

třeba počítat při konstrukci brzdových soustav. Nejrozsáhlejší poruchy třecích ploch jsou 

spojeny s neúnosným zvýšením teploty v kontaktu. [6,7] 

 

1.5 Moderní frikční materiály 

 

Vývoj frikčních materiálů byl do nedávné doby záležitostí vyloženě empirickou, 

vyžadující značné zkušenosti konstruktérů, protože vliv jednotlivých složek frikčních 

kompozitních materiálů lze velmi obtížně předpovědět. Velký důraz při vývoji frikčních 

materiálů se v poslední době klade, vedle základních vlastností, které ovlivňují brzdný účinek 

(frikční koeficient, životnost), také na komfortní vlastnosti (omezení hluku a vibrací) a na 

snižování negativních vlastností otěrového prachu z brzd na životní prostředí. [2] 

 

Základní složky těchto kompozitů jsou: 

Pojiva 

- Fenolické či kresolové pryskyřice 

Vláknité materiály 

- Dříve asbest, dnes skleněná, keramická či kovová vlákna 

Plniva  

- baryt (BaSO4), kalcit, magnesit, jíly, koks 

Modifikátory tření  

- abrasiva: Korund, zirkon, SiC 

- maziva: Grafit, Galenit 

 

Hodnocení vlastností frikčních materiálů 

 

K popisu a hodnocení vlastností frikčních materiálů se používají následující ukazatele:  

- Součinitel smykového tření (frikční koeficient). 

- Dočasné snížení třecí síly při zahřátí brzd, vlivem termického rozkladu nebo 

částečného roztavení organických komponent, zejména fenolických pryskyřic. 

- Zvýšení třecí síly během tepelného zatížení nebo po jeho skončení. 

- Obnova původních třecích vlastností po ochlazení brzd. 
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- Účinnost brzd, kterou lze vyjadřovat různými způsoby, například jako frikční 

koeficient, tlak potřebný k vyvolání určitého brzdného účinku, vzdálenost potřebná 

k zastavení vozidla.  

- Citlivost na zatížení a rychlost vyjadřuje schopnost zachovat účinnost brzd při různém 

zatížení a různé rychlosti vozidla. 

- Opotřebení. 

 

Jak vyplývá z frikčních teorií, třecí síla a opotřebení jsou dány podstatou interakce 

mezi třecími plochami. Frikční síla je výsledkem kombinace účinků deformace nerovností 

povrchu, adhezních sil na styčných plochách, kdy vznikají mikrosvary mezi stýkajícími se 

výstupky nerovností, zachytávání se mikronerovností povrchů a vytrhávání tvrdých částic 

z povrchu. Hlavními faktory ovlivňujícími funkci brzd jsou tedy materiálů, geometrie 

povrchu, chemická reaktivita, testovací podmínky (tlak, rychlost), teplota, počet aplikací a 

prostředí, ve kterém jsou provozovány (olej, voda, bláto) a kontaminace otěrovými částicemi. 

[2] 

 

Při vlastním frikčním procesu dochází k výrazným modifikacím původních povrchů 

způsobeným cyklickým zvyšováním teploty a tlaku na třecí ploše. Teplota brzdového 

obložení v automobilech dosahuje hodnot až okolo 700°C, ale maximální teplota drobných 

nerovností povrchu může ve velmi krátkých časových úsecích (cca 1ms) dosáhnout teplot 

přes 1000°C. Diskové brzdy u automobilů u automobilů pracují při tlaku okolo 1 MPa, 

bubnové okolo 0,2 MPa, u jiných aplikací bývá tlak v brzdových soustavách až 4 MPa. Za 

těchto podmínek se na brzdovém obložení vytváří frikční vrstva, ochuzená o organické složky 

a obohacená o složky anorganické. Zejména obsah případně přítomných kovových částic (Fe, 

Cu, Mosaz) ve frikční vrstvě výrazně narůstá, přičemž při vyšších teplotách dochází k oxidaci 

této povrchové vrstvy kovů. Tloušťka frikční vrstvy činí, v závislosti na podmínkách provozu 

4-60 m. Část materiálu brzdového obložení, převážně pryskyřice, přechází na protější kovový 

povrch a vytváří tam vrstvu tloušťky 1-7 m. Při vysokých teplotách dochází ke zničení 

frikční vrstvy, což vede ke změně frikčního koeficientu a značného nárůstu rychlosti 

opotřebení. Snížením teploty frikční vrstva regeneruje a třecí vlastnosti se obnoví. [2] 
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Základní charakteristiky ideálních frikčních materiálů: 

 

- Odpovídající a stabilní třecí úroveň v co nejširším rozmezí provozních podmínek 

(rychlost, tlak, teplota), nezávislá na době a podmínkách používání. 

- Schopnost odolávat vysokým teplotám a oxidaci povrchu. 

- Odolnost proti dočasnému snížení brzdného účinku při zahřátí a dobrá schopnost 

obnovy původních vlastností po ochlazení. 

- Vysoká odolnost proti opotřebení, praskání a tepelné úpravě. 

- Tribologická kompatibilita s kovovým protějškem (nesmí docházet ke zvýšenému 

opotřebení nebo vytváření drážek v kovovém povrchu). 

- Dobrá odolnost proti tlakovým i střihovým silám. 

- Minimální citlivost k vodě, olejům a ke koroznímu prostředí (sůl) 

- Dobré komfortní vlastnosti, tzn. schopnost dobré funkce bez hluku, otřesů a vibrací. 

- Dlouhá životnost, snadná výroba, přijatelná cena. [2] 

 

1.6 Fenol-formaldehydové pryskyřice při výrobě brzdového obložení 

 

Fenol-formaldehydové pryskyřice jsou ve značné míře používány při výrobě 

brzdových obložení a částí spojek. 

Při výrobě brzdových obložení jsou používány oba typy fenol-formaldehydových pryskyřic, 

novolak i resol. Fenolické pryskyřice našly v tomto kompozitním materiálu uplatnění jako 

pojiva. [8] 

Kompozity použité jako brzdová obložení můžou obsahovat  až 25 různých látek 

s obsahem pryskyřice od 5 do 35 %.  

Vlastnosti a chování brzdových obložení a spojkových komponent z velké části 

ovlivňuje kvalita a vlastnosti použitého pojiva. Díky tomu, že fenol-formaldehydové 

pryskyřice zajišťují kompozitu nejvyšší možnou odolnost proti opotřebení, bude 

v budoucnosti velice těžké je nahradit.  

Složení udávané v tabulce reprezentuje typický materiál brzdové destičky dostupné na trhu.  
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Tabulka 1.  Příklad složení komerčně dostupných brzdových destiček pro osobní 

automobily [9] 

 

Fáze Objemová procenta 

Ocelové vlákno 2,7 

Syntetický grafit 4,8 

Pružný grafitický uhlík 5,3 

Koks 16,8 

Železný prášek 2,6 

Vermikulit 3,5 

ZrSiO4 0,9 

Nitrilová guma (NBR) 8,5 

Twaron 3 

BaSO4 6,6 

Měď 0,9 

MgO 3,3 

Sb2S3 1 

Cín 1,6 

MoS2 0,4 

Al2O3 1,4 

Fenol-formaldehydové pryskyřice 36,5 

 

Výroba tohoto kompozitního materiálu se skládá z následujících kroků:  

 

-  míchání surovin kompozitu ve vsádkovém reaktoru konstruovaném jako duplikátor. 

-  tváření a lisování za horka při teplotě 180°C, silou 45 kN 

- vytvrzování na vzduchu při 180°C po dobu 4 hodin. [8,9,10] 

 

1.7 Výroba výchozích látek 

 

Fenol-formaldehydové pryskyřice jsou produktem reakcí fenolů s formaldehydem, 

kdy tyto dvě látky spolu kondensují v kyselém či zásaditém prostředí. Příprava fenol-

formaldehydových pryskyřic je vysoce exotermní reakcí. Před popisem výroby fenol-

formaldehydových pryskyřic je potřeba upřesnit výrobu těchto dvou výchozích látek. [11] 
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1.7.1 Fenoly 

Fenoly jsou skupinou aromatických látek, kde je hydroxylová skupina navázána přímo 

na aromatický kruh. Od alkoholů se liší svou slabě kyselou povahou. Fenoly jsou, kromě 

několika kapalných alkyl fenolů, bezbarvé pevné látky. [8,11] 

 

Fenol 

Fenol je bezbarvá tuhá látka s teplotou tání 40.9°C. S vodou vytváří azeotropní směs. 

Při výrobě fenol-formaldehydových pryskyřic se nejčastěji používá směs s 10%ním obsahem 

vody. Nečistoty obsažené ve fenolu vedou k jevu, kdy na vzduchu změní barvu na růžovou. 

Fenol je vysoce toxický. [11] 

1.7.2 Výroba fenolů 

V celosvětovém měřítku je 95% produkce fenolů zajištěno takzvaným  kumenovým 

procesem.  Při tomto procesu je kumen (isopropylbenzen) vyráběn alkylací benzenu 

propylénem za katalýzy kyselinou fosforečnou. Isopropylbenzen je dále oxidován vzdušným 

kyslíkem na kumen-hydroperoxid (CHP). Ten se rychle rozkládá na fenol a aceton za zvýšené 

teploty a v kyselém prostředí. Nejdůležitějším aspektem této výroby je bezpečnost, protože 

oxidace probíhá blízko hranice výbušnosti. Fenol byl takto vyroben poprvé v Německu krátce 

po druhé světové válce Hockem a Langem. Výroba je také označována jako Hock proces.[8] 

 

Obr. 4. Výroba fenolu z kumenu 
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Zbylých 5% fenolu se vyrábí dvoustupňovou oxidací toluenu atmosférickým 

kyslíkem. V prvním stupni je kapalný toluen oxidován vzdušným kyslíkem na kyselinu 

benzoovou a množství vedlejších produktů za přítomnosti kobaltu jako katalyzátoru. Ve 

druhém stupni je benzoová kyselina dekarboxylována na vzduchu za přítomnosti mědi na 

fenol. Tento postup byl vyvinut společností Dow Chemical. V současnosti jej na světě 

využívají pouze čtyři továrny. [8] 

 

 

Obr. 5. Výroba fenolu oxidací toluenu 

1.7.3 Výroba aldehydů 

 

V podstatě jediným aldehydem používaným pro výrobu fenolických pryskyřic je 

formaldehyd. Speciální pryskyřice vyžadují použití acetaldehydu, furfuralu, glyoxalu či 

ketonů. Tyto jsou ovšem používány jen v nepatrné míře. Z celkové produkce formaldehydu je 

na výrobu pryskyřic spotřebováváno 60%. 

Formaldehyd, za standardních podmínek bezbarvý plyn, hodnocený jako zdraví 

škodlivý, je díky svému širokému využití a relativně nízké ceně, závislé téměř výhradně na 

ceně vstupní suroviny - metanolu, jednou z nejdůležitějších průmyslových chemikálií. Cena 

metanolu úzce souvisí s cenou zemního plynu, který je v tomto případě jeho výrobní 

surovinou.  
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Výroba metanolu se skládá ze tři stupňů:  

- Příprava syntézního plynu ze zemního plynu 

- Syntéza metanolu popsaná reakcemi. 

- Přečistění. 

 

CO+2H2  → CH3OH 

CO2+3H2 → CH3OH+H2O 

 

V současné době je k této výrobě používán nízkotlaký proces katalyzovaný mědí a 

zinkem na alumině. Syntéza metanolu je exotermní reakcí. 

 

Výroba formaldehydu z metanolu se provádí dvěma základními způsoby: 

1) Oxidace metanolu prováděná za atmosférického tlaku a teploty 600°C se dvěma 

paralelními reakcemi: 

 

CH3OH + 1/2O2 → HCHO + H2O 

CH3OH → HCHO + H2 

 

Katalyzátorem je stříbro. V tomto případě je směs reaktantů připravena vstřikováním 

vzduchu do horkého metanolu pod dolní hranicí výbušnosti. Tato směs je přiváděna 

přes výměník tepla do reaktoru, který obsahuje katalytické lože s vrstvami stříbrných 

krystalů. Produkty jsou následně rychle ochlazeny a vedeny do absorpční věže. Směs 

vody metanolu a formaldehydu kondenzuje ve spodní sekci absorbéru s protiproudým 

tokem vody. Výsledným produktem je roztok s obsahem formaldehydu až 55% a 

s méně než 1.5% metanolu. [8] 

 

2) V novějších továrnách je upřednostňován proces popsatelný stejnými reakcemi 

katalyzovaný oxidy železa a molybdenu. Tento katalyzátor je méně citlivý na čistotu 

reaktantu a frekvence jeho výměny je nižší. Reakce probíhá při teplotě 300°C a při 

atmosférickém tlaku. Plynný metanol v tomto případě ve směsi se vzduchem 

předehřátým na 250°C proudí do reaktoru, kde v trubkách naplněných katalyzátorem 

na bázi oxidů železa a molybdenu reaguje na formaldehyd. Uvolněné teplo je 

odváděno olejovým chlazením. Směs produktů je po ochlazení na teplotu 130°C 

přivedena do absorbéru, kde je formaldehyd absorbován do vody. [8] 
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1.8 Výroba fenol-formaldehydových pryskyřic 

 

Kondensačními reakcemi formaldehydu s fenolem může vyrobit resol nebo novolak. 

To záleží na způsobu katalýzy na molárním poměru formaldehydu a fenolu. V kyselém 

prostředí mohou vznikat pouze lineární makromolekuly, kdežto v zásaditém prostředí lze 

dosáhnout molekul prostorově síťovaných. Látky vzniklé kyselou kondensací jsou rozpustné 

ve vhodných rozpouštědlech a slouží pro výrobu nátěrových hmot. [11] 

1.8.1 Resol 

Resol vzniká polykondensací v alkalickém prostředí kdy více než jedna molekula 

formaldehydu reaguje s jednou molekulou fenolu. Další kondenzací vznikají prostorové 

makromolekuly, které se od novolaků liší tím, že při zvýšené teplotě původní tavitelná a 

rozpustná pryskyřice zvaná resol mění v pryskyřici tavitelnou a nerozpustnou zvanou resitol a 

nakonec v nebobtnající, nerozpustnou a netavitelnou pryskyřici - resit. Přechod resolu v resit 

se nazývá tvrzení. Na obrázku č. 6 je znázorněna kondenzace probíhající v zásaditém 

prostředí, na obrázku č. 7 poté výsledný produkt. [8,11] 

 

Obr. 6. Zásaditá kondenzační reakce 
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Obr. 7. Resol 

 

1.8.2 Novolak 

 

Nejjednodušším novolakem je Bisfenol F jehož příprava spočívá v reakci fenolu 

s formaldehydem za velkého přebytku fenolu v kyselém prostředí. V produktech převažuje 

izomer o,p´ následován izomerem p,p´ a dále isomer o,o´v nejnižší koncentraci. Tento 

bisfenol F je nejjednodušší co se týče vzorce, ale díky snaze o oligomerizaci na látky s vyšší 

molární hmotností nejtěžší na přípravu. Tato reakce je uvedena na obrázku č. 8, na obrázku č. 

9 je znázorněn výsledný produkt. [8] 

 

Obr. 8. Kyselá kondenzace 

 

 

Obr. 9. Novolak  



 19

1.9 Tepelný rozklad pryskyřice 

 

Během procesu rozkladu pryskyřičné hmoty, kdy dochází ke strukturálním změnám a 

vývinu plynů, registrujeme tři fáze.  

 

V první fázi, při teplotě do 450°C se z uhlíkatého materiálu fenol-formaldehydové 

pryskyřice uvolňuje hlavně voda vzniklá kondenzační reakcí mezi fenoly a dalšími 

přítomnými skupinami.  

Ve druhé fázi, 450 – 700°C, převládají reakce, kdy benzenové jádro reaguje 

s bifenylem, za přetrhání vazeb. Nyní se objevuje nejvyšší ztráta hmotnosti a nevyšší vývin 

plynů. Reakce podílející se na tomto jevu jsou následující: krakování, dehydratace, 

dehydrogenace, oxidace. 

Ve třetím kroku, 700-1000°C, zbylý vodík uniká ve formě H2. Zároveň velikost 

aromatických struktur narůstá z důvodu přeuspořádání a vzniku silné trojrozměrné struktury. 

Váhový úbytek je velmi pomalý. Vodík, který uniká, pochází z kondenzace aromatických 

struktur. Změna struktury pryskyřice vlivem teploty je patrná z obrázku č. 10. Diagram s 

látkami uvolňujícími se při tepelném rozkladu je uveden jako obrázek č. 11. [8, 12] 

 

 

Obr. 10. Změna struktury pryskyřic vlivem teploty [8] 
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Obr. 11. Látky uvolňující se při tepelném rozkladu pryskyřice 

 

Objem uvolňování látek z rozkládající se pryskyřičné matrice je značně závislý na 

míře její uspořádanosti a také na rychlosti ohřevu. Nízká hodnota vnitřního povrchu 

pryskyřičné hmoty, zapříčiněná vysokou mírou zesíťování této struktury, vede k vyšší teplotní 

odolnosti oproti rozvětvenějším strukturám.  

Hlavními produkty tepelného rozkladu fenol-formaldehydových pryskyřic jsou: vodík, 

voda, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s nízkou molekulovou hmotností. Dále se 

během tepelného rozkladu fenol-formaldehydových pryskyřic uvolňuje benzen, fenol a také 

jejich deriváty jako xyleny a kresoly. Naftalen, fenantren a antracen se uvolňují pouze ve 

velmi nízkých koncentracích. Velké množství takto uvolněných látek se za standardních 

podmínek vyskytuje v plynném skupenství. V následující kapitole jsou uvedeny principy 

jejich nejvhodnějšího způsobu stanovení.  
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1.10 Plynová chromatografie 

 

Chromatografické metody umožňují nejen dělení velmi složitých směsí, ale také 

identifikaci a kvantitativní stanovení jednotlivých látek. Používají se také k izolaci látek ve 

velmi čistém stavu, k analytické kontrole čistoty barviv, léčiv, rozpouštědel, k přečištění 

chemikálií apod. Mají široké uplatnění a to nejen v monitorování jednotlivých složek 

životního prostředí, ale také v toxikologii a farmakologii. 

 

V chromatografii se vzorek vnáší mezi dvě fáze. Jedna je nepohyblivá a nazývá se 

stacionární fáze. Přes ní se pohybuje druhá, která se proto nazývá mobilní fáze. Pohybem 

mobilní fáze je vzorek touto soustavou unášen. Složky vzorku, které lnou ochotněji ke 

stacionární fázi než k fázi mobilní, se proto při pohybu zdržují více než jiné složky, které se 

ke stacionární fázi poutají hůř. Tím se postupně jednotlivé složky od sebe separují. [13] 

Plynová chromatografie (GC, Gas Chromatography) je metoda pro dělení směsi látek o 

rozdílném bodu varu a rozdělovacím koeficientu. 

 

Separace v plynové chromatografii 

 

Separace probíhá v kapilární nebo náplňové koloně, která obsahuje stacionární 

(nepohyblivou) fázi (sorbent) a mobilní (pohyblivou) fázi (nosný plyn, eluent). Rozdílné 

analyty mají rozdílnou afinitu k sorbentu. Různé analyty vykazují různou distribuci mezi 

sorbentem a eluentem nebo adsorpci na sorbentu. Rozdílné analyty jsou rozdílné zadržovány a 

rozdílně zpožďovány. Touto technikou můžeme dělit všechny látky, které lze zahřátím na 

pracovní teplotu kolony převést na fázi plynnou.  

 

Dělení probíhá v zařízení zvaném plynový chromatograf. Vzorek se dávkuje do 

proudu plynu, který jej dál unáší kolonou. Proto se mobilní fáze nazývá nosný plyn. Tuhé 

vzorky se předem rozpustí v těkavých kapalinách, Látky s vysokým bodem varu se převedou 

na deriváty s nižším bodem varu. Pro stanovení těkavých látek ve vzorcích lze použít analýzu 

rovnovážné plynné fáze. Vzorek se umístí do uzavřené skleněné lahvičky a vyhřeje na 

potřebnou teplotu. Těkavé látky přejdou do plynné fáze. Aby vzorek mohl být transportován, 

musí se ihned přeměnit na plyn. V koloně se složky separují na základě různé schopnosti 

poutat se na stacionární fázi. Složky opouštějící kolonu identifikuje detektor. Signál 
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z detektoru se vyhodnocuje a z jeho časového průběhu se určí druh a kvantitativní zastoupení 

složek. [13] 

 

Nosný plyn 

V plynové chromatografii je mobilní fáze představována nosným plynem. Jako nosné 

plyny se nejčastěji používají vodík, dusík, helium a argon.  

 

Čistící zařízení 

 

Čistící zařízení zachycuje vlhkost a nečistoty v nosném plynu. Zbavuje ho 

nežádoucích stop ostatních plynů. Odstraňuje stopy reaktivního kyslíku, který nevratně 

poškozuje stacionární fázi v koloně.  

 

Regulační systém 

 

Regulátory tlaku a průtoku jsou elektronická regulační zařízení, která slouží k ovládání 

průtoku a tlaku nosného plynu. Umožňuje nastavení průtoku nosného plynu, tlaku na koloně a 

splitovacího poměru, tzn. poměru mezi vzorkem vstupujícím do kolony a nevyužitou částí 

vzorku. Regulátor průtoku zaručuje konstantní průtok plynu kolonou a detektorem bez ohledu 

na typ nosného plynu, teplotu a rozměry kolony. Tlak je potom proměnnou veličinou a 

nastaví se automaticky tak, aby průtok plynu byl konstantní. 

 

Injektor 

 

Injektor slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu. Dávkování musí být 

rychlé, vzorek v roztoku se musí okamžitě odpařit.  

 

Injektor musí splňovat následující požadavky: 

 

- Vzorek vstupující na kolonu musí mít co nejmenší objem. 

- Nesmí dojít k rozkladu vzorku v injektoru během odpaření. 

- Nesmí docházet k diskriminaci komponent vzorku. 

- Signál rozpouštědla nesmí ovlivňovat plochu signálu analytů. 
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Septum odděluje prostor injektoru od vnějšího prostoru, přes septum se pomocí injekční 

stříkačky s jehlou provádí nástřik vzorku. Plyny se dávkují plynotěsnými injekčními 

stříkačkami nebo obtokovými dávkovacími kohouty, které mohou dobře sloužit i jako 

automatizovaná dávkovací zařízení při kontrole technologických procesů. Kapaliny se dávkují 

injekčními stříkačkami (množství 1 až 20 l). I takto nepatrná dávka bývá příliš velká pro 

kapilární kolony, proto se pomocí děliče toku část vzorku s nosným plynem odpouští do 

atmosféry a do kolony se dostává jen definovaný zlomek původního nástřikového množství. 

 

Kolona 

 

Kolona je část chromatografu, ve kterém je umístěna stacionární fáze. Je umístěna 

v peci, která je temperována na určitou teplotu. Teplota je důležitá proměnná v GC. Pokud je 

teplota v koloně konstantní, jedná se o isotermní analýzu. Naproti tomu pro analýzu vzorků 

multikomponentních směsí látek s rozdílnými body varu je vhodné použít teplotního 

gradientu. To znamená, že teplota kolony se během analýzy bude měnit podle vytvořeného 

teplotního programu. Výhodou použití teplotního gradientu je zlepšení tvaru 

chromatografických píků (zúžené signály, vyšší citlivost) a výrazné zkrácení doby analýzy. 

V koloně nastává separace složek. Kolony menšího vnitřního průměru poskytují vyšší 

účinnost separace, kolony většího průměru mají naopak vyšší kapacitu (jsou schopny 

separovat větší množství vzorku). 

 

Detektor 

 

Rozdělené složky opouští kolonu a prochází detektorem, který je napojen na 

zapisovač. Detektor slouží k detekci látek v nosném plynu (signalizuje nám jejich 

přítomnost). Reaguje na přítomnost složky v nosném plynu a vysílá signál, který lze 

registrovat. Přítomnost složky je indikována měřením určité vlastnosti plynu přicházejícím 

z kolony. Tato měřená vlastnost musí mít vztah k druhu a koncentraci složek vzorku 

(analytická vlastnost). Detektor by měl mít dostatečnou citlivost. 
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Plamenový ionizační detektor (FID) 

 

Plamenový ionizační detektor (FID, Flame Ionization Detektor) je v plynové 

chromatografii nejrozšířenějším detektorem. Molekuly plynu se ionizují v kyslíkovodíkovém 

plameni. Nosný plyn se před vstupem do hořáku mísí s vodíkem. Vzduch je přiváděn 

z vnějšku. Ionty plynu vedou elektrický proud mezi elektrodami. Přítomnost složky zvýší 

ionizaci a elektrický proud se zvětší. Detektor je velmi citlivý. 

Jako nosný plyn se hodí nejlépe dusík. Detekuje prakticky vše s výjimkou anorganických par 

a plynů, proto lze s výhodou používat vodu jako rozpouštědlo. Z organických látek nelze 

detekovat formaldehyd a kyselina mravenčí. [13] 

 

 

 

Obr. 12. Zjednodušené schéma plynového chromatografu 
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1.11 Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie (X-ray Fluorescence spektrometry – XRF) 

má řadu výhod pro přímou analýzu frikčních kompozitů. Pro zajištění vyhovující správnosti 

analýz je však nutná kalibrace spektrometru pomocí referenčních materiálů podobného 

složení. Vzhledem k absenci takových materiálů je 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. [14,15] 

 

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 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 vlnových 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.  
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Při interakci atomů s fotonem, urychlenými částicemi (elektrony, protony, α – 

částicemi 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 

se ve spektru projeví charakteristickou čarou. Každý prvek má řadu spektrálních čar. 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. 

 

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 elektronů na danou slupku 

z nejvyšší obsazené slupky a nejvyšší vlnová délka odpovídá přeskoku z nejbližší slupky. 

Čáry mají různou intenzitu, která závisí na pravděpodobnosti přechodů. S rostoucím 

protonovým 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 l 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>l). 

 

 

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

konfiguraci. Proto například na ionizovanou hladinu K může přecházet elektron z p orbitalu 

(podle 2. pravidla) ze slupky L, M atd.  

 

Přechodem elektronů z vyšších hladin na hladinu K vznikají K série (Kα1, K α1 při 

přechodu elektronů z hladiny L: Kβ1, K β2 při z hladiny M 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−
=

Z

k
λ  

 

Kde k je konstanta úměrnosti. Zářivému přechodu konkuruje nezářivý tzv. Augerův 

proces, při němž 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. (Augerova spektroskopie nebo elektronová spektroskopie pro chemickou 

vazbu) Pravděpodobnost jevů lze charakterizovat pomocí fluorescenčního výtěžku ω: 

 

q

z

n

n
=ω  

 

Kde nz je počet zářivých přechodů z celkového počtu vakancí nq 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. 
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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 tedy nazývá rentgenová fluorescenční spektroskopie. 

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

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

Braggově úhlu θ. Dráhový rozdíl mezi oběma paprsky se označuje l.  

Paprsek je zesílen, když l=nλ 

Po dosazení dostáváme Braggovu rovnici: 

 

2dsinθ=nλ 

 

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

dopadajícího rentgenového záření a n je řád reflexe.  

 

Obr. 13. Schéma vlnově disperzního RTG fluorescenčního spektrometru 
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Obr. 14. Schéma energodisperzního RTG fluorescenčního spektrometru 

 

Energodisperzní rentgenové fluorescenční spektrometry využívají korpuskulární 

vlastnosti rentgenového záření-energii fotonů. Mezi jejich hlavní výhodu patří simultánní 

měření všech prvků ve zvolené energetické oblasti a možnost kvantitativní analýzy již 

v průběhu měření. Tyto přístroje využívají schopnosti polovodičových detektorů, které mohou 

měřit simultánně všechny prvky v dané energetické oblasti. A to tak, že zjišťují četnost fotonů 

podle jejich energie. Tyto detektory jsou konstrukčně jednoduché, avšak musí být trvale 

chlazeny kapalným dusíkem a kladou vysoké nároky na výpočetní systém, který zpracovává 

naměřený signál. [14,15] 

Ke konkrétním analýzám byl použit energodisperzní rentgenový fluorescenční 

spektrometr SPECTRO X-LAB. 

 

Tento analyzátor lze rozdělit na tyto hlavní části: 

- zdroj vysokého napětí 

- Rhodiová rentgenová lampa 

- modifikace primárního RTG záření polarizačními (Al2O3 a B4C) a sekundárními 

(Pd, Co a Cd) terčíky 

- komora pro dvacet vzorků 

- vodní chladicí systém 

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

- elektronika (pulsní procesor, analog-digitální převodník, zdroj napětí pro detektor) 

- mnohokanálový analyzátor 
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1.12 Stanovení uhlíku ve frikčních kompozitech 

 

Uhlík je významnou složkou kompozitů na bázi fenol-formaldehydových pryskyřic. 

Vyskytuje se zde v různých formách: 

- součást vlastní pryskyřice 

- elementární forma (koks, grafit) 

- anorganická forma (SiC, vápenec, dolomit) 

Stanovení obsahu uhlíku je pro komplexní analýzu frikčních kompozitů nezbytné. 

Tento prvek ale nelze stanovit metodou ED XRF. Obsah uhlíku byl stanoven ve vzorcích 

původního brzdového obložení a také ve vzorcích otěrového prachu.  

Celkový obsah uhlíku v pevném vzorku se stanoví spálením v proudu kyslíku, a po 

dočištění spalin od prachu, halogenidů a vlhkosti, se vhodnou metodou stanoví uvolněný CO2. 

V praxi toto spalování probíhá na spalovacím zařízení HT1300 Solids module ve spojení 

s analyzátorem Multi N/C 3100. Plynný CO2 je následně veden do průtočné kyvety 

infračerveného spektrometru, kde je stanoven. Rozlišujeme celkový obsah uhlíku (TC), obsah 

uhlíku organicky vázaného (TOC) a obsah uhlíku vázaného anorganicky (TIC). Ten se 

stanovuje jako uhlík, který se v kyselém prostředí uvolňuje jako oxid uhličitý. Takto reaguje 

pouze uhlík obsažený ve formě uhličitanů. Jako organicky vázaný uhlík je tedy stanovován 

veškerý spalitelný uhlík kromě uhličitanového. Lze jej provést nepřímo stanovením uhličitanů 

(volumetricky či titračně) a následným odečteným od celkového obsahu uhlíku.  

 

TOC = TC – TIC  

 

 Přímo lze organicky vázaný uhlík stanovit jako celkový uhlík po předchozí reakci 

vzorku s HCl či H3PO4. [16] 
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2 Experimentální část 
 

Experimenty provedené s brzdovými obloženími lze rozdělit na dvě hlavní části podle 

podmínek při odběru vzorků. 

 

 V prvním případě byly vzorky plynů a otěrového prachu získány při reálném brzdění 

kotoučovou brzdou připojenou k  zařízení pro testování brzdových destiček. 

 

 V druhé části bylo brzdové obložení podrobeno tepelnému rozkladu v trubkové peci, bez 

vlivu tření, a tímto procesem vyvinuté plyny byly zachyceny a analyzovány.  

 

Plynné vzorky byly analyzovány pomocí dvou různých postupů plynové chromatografie: 

 

- V případě plynných vzorků odebraných do skleněné vzorkovnice byly tyto 

analyzovány přímo plynovou chromatografií s plamenově ionizačním detektorem. 

 

- V případě vzorků odebraných pomocí sorpčních trubiček plněných aktivním uhlím 

byly tyto nejprve extrahovány sirouhlíkem poté analyzovány stejným postupem. 

 

 

Pevné vzorky byly analyzovány rentgenovou fluorescencí na přístrojích  

SPECTRO  X-LAB a SPECTRO XEPOS. 

 

2.1 Charakterizace výchozích vzorků brzdové destičky 

 

Pro experimenty byly použity brzdové destičky značek Pagid typ 565 GF a Galfer typ 

4595. Jedná se o běžně dostupné a celosvětově používané výrobky. Byly vybrány také proto, 

že je již poměrně dobře známo jejich složení a struktura. Brzdové destičky Pagid 565 GF se 

senzorem opotřebení použité při experimentech jsou zobrazeny na obrázku č. 15. 
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Obr. 15. Pár brzdových destiček se senzorem jejich opotřebení 
 

Původní vzorky brzdového obložení 

 

Prvkové složení zkoumaných vzorků stanovené metodou XRF, doplněno obsahem 

celkového uhlíku (TC), je uvedeno v tabulce 2. Metodou rentgenové difrakční analýzy bylo 

zjištěno fázové složení vzorků, výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.  

 

Tabulka 2.  Zastoupení vybraných prvků ve vzorcích brzdového obložení 

 

Prvek 

Pagid 

565GF 

Galfer 

4595 

[hm. %] [hm. %] 

Mg 6,69 0,37 

Al 3,02 3,23 

Si 3,48 0,46 

S 3,91 7,99 

Ca 2,87 4,68 

Cr 1,66 2,00 

Fe 13,78 19,21 

Cu 14,83 9,81 

Zn 2,11 7,80 

Mo 0,27 0,08 

Sn 0,75 0,36 

Sb 3,98 8,61 

Ba 0,13 1,90 

C 18,52 18,08 
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Tabulka 3.  Fázové složení vzorků brzdového obložení získané metodou RTG 

difrakce 

 

Fázové 

složení 

Pagid 565GF Galfer 4595 

Organické pojivo Organické pojivo 

Uhlíkaté plnivo Uhlíkaté plnivo 

Železo Železo 

Měď Měď 

Slitina Cu-Zn Slitina Cu-Zn 

Vermikulit Slitina Cu-Sn 

Stibnit (Sb2S3) Zinek 

Pyrit (FeS2) Hliník 

Chalkopyrit (CuFeS2) Stibnit (Sb2S3) 

Arzenopyrit (FeAsS) Křemen (SiO2) 

Herzenbergit (SnS) Magnetit (Fe3O4) 

Cu,Sb-sulfit Al,Mg-chromit 

Korund (Al2O3) Baryt (BaSO4) 

Al,Mg-chromit - 

 

2.2 Odběr vzorků plynů vznikajících při brzdění na zařízení určeném pro 

testování brzdových destiček 

 

2.2.1 Zkušební zařízení pro testování brzdových destiček 

 

Komponenty automobilů se testují přímo na testovacích vozech. Známým místem pro 

takovéto testování je Grossglockner strasse v rakouských Alpách kde se při sjíždění dlouhého 

a strmého kopce sledují parametry brzdných systémů a i mnoho dalších vlastností vozu. 

Nevýhodou testování brzdového obložení přímo na automobilu je nutnost dopravit jej na 

místo s požadovanými podmínkami.  Uvedené nevýhody řeší zařízení pro testování 

brzdových komponentů, kterým VŠB-TU Ostrava disponuje. [17] 
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Zařízení je složeno z těchto hlavních částí: 

 

1. Elektromotor se zdrojem, sloužící k pohonu 

 

2. Setrvačník o váze 450 kg sloužící k simulaci hmotnosti vozidla 

 

3. Brzdové ústrojí:  

Brzdový kotouč, třmen, pár brzdových destiček přitlačovaných ke kotouči dvěma 

brzdovými válečky, brzdový válec, hydraulický systém včetně snímače tlaku a 

regulačních prvků. 

 

4.  Vyhodnocovací jednotka spojená s těmito snímači:   

Snímač tlaku, snímač teploty brzdového kotouče, snímač krouticího momentu, snímač 

otáček, snímač teploty okolního prostředí, snímač vlhkosti vzduchu. Změnou těchto spolu 

souvisejících měřených parametrů lze vyvolat rozmanité podmínky, které při brzdění 

nastávají.   

 

5. Na vyhodnocovací jednotku je napojena řídící jednotka ovládaná přes PC. 

Záznam těchto podmínek formou tabulek a grafů je důležitý pro možnost opakování 

experimentů a reprodukce výsledků. [17] 
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Obr. 16. Zařízení pro testování brzdových destiček 

2.2.2 Odběr do plynové vzorkovnice 

 

Vzorky plynů byly odebírány při samotném brzdění, tzn. tření brzdových obložení o 

ocelový brzdový kotouč. Před započetím odebírání plynů a otěru na zkušebním stroji 

testování brzdových destiček byla použitá obložení rovnoměrně zajeta pro zvětšení styčné 

plochy mezi destičkami a brzdovým kotoučem pro následné měření.  

Uspořádání odběrového zařízení je následující. Ve vzdálenosti cca 15cm od brzdových 

destiček je umístěn držák filtrů, který je napojen na vývěvu. Mezi vývěvou a filtrem je 

umístěna skleněná vzorkovnice na plyny. Průtok vývěvou je nastavitelný a je kontrolován 

rotametrem. Při měření byly použity filtry ze skelných vláken pro oddělení tuhých produktů 

třecího procesu a zároveň pro analýzu suspendovaného podílu otěrového materiálu. 

 

Při testech brzdových destiček se měří teplota brzdového kotouče, teplota na třecí 

ploše může být výrazně vyšší. To poněkud komplikuje porovnání výsledků analýz s výsledky 

získanými při rozkladu brzdových obložení v trubkové peci. Pro dosažení požadovaných 

teplot byly nastaveny následující podmínky:  

 

Pro dosažení teploty 200°C je zapotřebí tlaku v brzdové soustavě p=10 bar  

(1 bar = 100000 Pa) a zabrzdění z rychlosti 100km/h do zastavení. 

 

Pro dosažení teploty 300°C je zapotřebí tlaku brzdového ústrojí p=10 bar a zabrzdění z 

rychlosti 100km/h do zastavení. 

 

Pro dosažení teploty 400°C je zapotřebí tlaku p=15 bar a zabrzdění z rychlosti 100km/h na 

nulu.  

 

Pro dosažení teploty 500°C je zapotřebí tlaku p=30 bar a zabrzdění z rychlosti 100km/h na 

nulu.  

 

Pro dosažení teploty 600°C je zapotřebí tlaku p=40 bar a zabrzdění z rychlosti 100km/h na 

nulu.  
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Plynné produkty vznikající při tomto experimentu byly odebírány za pomoci vývěvy 

odsávající V=1,5dm3 vzduchu za minutu po dobu τ = 30s pro jednotlivé teploty brzdového 

kotouče. Takto odebrané vzorky byly analyzovány ještě týž den metodou plynové 

chromatografie. Složení takto získaných vzorků plynů je uvedeno ve výsledcích.  

Filtr, na němž byly zachyceny prachové částice, byl analyzován metodou rentgenové 

fluorescence a bylo vyhodnoceno procentuální zastoupení Fe, Cu a Sb v zachyceném prachu.  

 

2.2.3 Odběr organických látek na sorpční trubičky 

 

Na zkušebním zařízení brzdového obložení byly vzorky odebírány také adsorpcí na 

aktivní uhlí, jenž je náplní analytických odběrových trubiček Supelco Orbo 33. Průtok 

vzorkovaného plynu byl V=1,5dm3  za minutu a byl kontrolován rotametrem.  

 

Podmínky pro všechna následující měření: 

- tlak p=10 bar  

- otáčky pohonného elektromotoru nastaveny na f= 600 ot./min 

 

Při teplotě kotouče 180 až 200°C byly plynné produkty rozkladu brzdového obložení 

odebírány po dobu 20 minut. Bylo provedeno 45 brzdných cyklů s průměrnou dobou trvání 

2,5s a tlakem v brzdové soustavě 10 bar. Adsorpční trubičkou za tuto dobu prošlo 30 dm3 

směsi vzduchu a produktů rozkladu.  

 

Při teplotě kotouče 270 až 300°C trval odběr také 20 minut při 45 brzdných cyklech 

s průměrnou dobou brzdění 2,5s. Tlak brzdové soustavy 10 bar.  

 

K dosažení teploty 350 až 400°C bylo zapotřebí prodloužit dobu brzdění na 4s. Takto 

byly plyny odebírány po dobu 16 minut z důvodu vysoké teploty v ochranném boxu zařízení. 

Za tuto dobu bylo provedeno při tlaku 10 bar 24 brzdných cyklů. Objem prosátého vzduchu 

činil v tomto případě 24 dm3. 

 

Odběr čtvrtého vzorku probíhal při teplotách 465 až 500°C po dobu 10 minut. Bylo 

provedeno 22 brzdných cyklů trvajících průměrně 5,5s. Objem vzduchu, který během 

experimentu proudil adsorpční trubičkou, činil 15 dm3. 
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Poslední vzorek byl odebírán po dobu 10 minut za teploty kotouče 580 až 600°C při 

34 brzdných cyklech trvajících 5s.  

 

Rozdílné podmínky (doba brzdění a odběru vzorků) byly voleny z důvodu dosažení 

požadované teploty a přehřívání hnacího motoru při delších dobách brzdění. 

 

Ihned po skončení měření byly adsorpční trubičky zaslepeny a pro následné analýzy 

uschovány v chladničce. Stejné podmínky měření byly dodrženy jak pro brzdová obložení 

Pagid 565GF tak pro Galfer 4595.  

 

Ze všech těchto měření existují grafické záznamy, které jsou uvedeny v příloze práce. 

Příklad záznamu z brzdného cyklu je na obrázku 17. Křivka 1 znázorňuje průběh tlaku, křivka 

2 teplotu brzdového kotouče (tu je nutno po odečtení hodnoty na společné ose vynásobit 

sedmi), křivka 3 udává rychlost a křivka 4 teplotu v chladicím boxu.  

 

Obr. 17. Grafický záznam podmínek při odebírání plynných produktů při testech 

vzorku Galfer 4595 při teplotě 600°C 
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2.2.4 Zachycení prachu na filtru ze skleněných vláken 

 

Filtr umístěný před vzorkovnicí a zabraňující vniku drobných prachových částic do 

systému vývěvy byl před odběrem umístěn min. na 24 hodin v exsikátoru a potom zvážen. Po 

odběru byl opět vložen do exsikátoru min. na 24 hodin a opět zvážen pro zjištění množství 

zachyceného prachu. Analýza zachyceného prachu byla provedena XRF spektrometrem 

SPECTRO X-LAB. 

Byly stanoveny koncentrace Fe, Cu a Sb v zachyceném prachu s použitím kalibrační 

závislosti vypracované na CNT. [15] 

 

2.2.5 Odběr vzorku sedimentovaného podílu prachu vzniklého v průběhu 

brzdění 

 
Po ukončení měření byla část zařízení skládající se z automobilového kola a měřícího 

zařízení demontována a jemný prášek uvolněný z brzdového obložení byl smeten do 

prachovnice a podroben analýze metodou XRF. 

 

2.2.6 Úbytek hmotnosti brzdových destiček 

 

Pro stanovení opotřebení brzdových destiček Pagid a Galfer byly tyto podrobeny sérii 

zabrzdění za přesně definovaných podmínek a poté byl stanoven úbytek hmotnosti. 

 

Podmínky: 

- tlak 10 bar 

- doba brzdění: 20s 

- doba chlazení: 100s 

- počet cyklů 16, po pauze 15 minut na ochlazení okolního vzduchu dalších 16 

- zkušební stroj brzdových destiček byl nastaven tak, aby teplota nepřesáhla 300°C 

- otáčky pohonného elektromotoru nastaveny na 600 ot./min 

 

Prach vzniklý otěrem destiček o kotouč byl zvážen a byla vypočítána úspěšnost sběru 

z této váhy zachyceného prachu a z celkového úbytku hmotnosti. 
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2.3 Odebírání plynného vzorku při tepelném rozkladu v trubkové peci 

 
Pro účely sledování tepelného rozkladu kompozitů brzdových obložení za přesně 

stanoveného teplotního režimu a bez vlivu tření byla použita trubková pec. 

 

2.3.1 Popis aparatury pro odběr plynů vznikajících termickým rozkladem brzdového 

obložení. 

 

Základní část aparatury tvoří trubková pec Nabertherm B 180 do níž je vložena 

křemenná trubice. Do této trubice je v keramické lodičce umisťován vzorek brzdového 

obložení, který zde podléhá termickému rozkladu. Trubice je na obou stranách ukončena 

silikonovými zátkami. Na jedné straně je do zátky vyvrtán otvor, jímž do trubice proudí 

vzduch. Na straně opačné vede silikonová hadička do skleněné vzorkovnice s konstantním 

objemem. Proudění směsi vzduchu a produktů tepelného rozkladu do této vzorkovnice je 

zajištěno vzduchovacím čerpadlem, které plynné produkty termického rozkladu odnáší. 

Průtok vzduchu nastaven 1,5 l/min a kontrolován rotametrem. Přímo do skleněné trubice je 

také zaveden termočlánek pro přesné měření teplotních podmínek. Hlavní části zařízení, které 

jsou zobrazeny také níže na obrázku č. 18, tedy jsou: 

 

1) Čerpadlo vzduchu 

2) Rotametr 

3) Trubková pec  

4) Teplotní čidlo 

5) Vzorkovnice 
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Obr. 18. Trubková pec a její hlavní části 

2.3.2 Metoda přípravy sypkého vzorku pro pec 

 

Pro experimenty v trubkové peci musely být vzorky brzdového obložení převedeny na 

prášek. Bylo tak učiněno hrubým pilníkem a tento prášek nebyl dále homogenizován. 

Vzhledem k relativně vysokému obsahu železa v původním vzorku nebyla kontaminace tímto 

prvkem uvolněným z pilníku při přípravě vzoru dále uvažována. 

2.3.3 Odběr vzorků plynů do vzorkovnice 

 

Navážený vzorek byl vložen do pece vytemperované na 100°C a po teplotním vzrůstu 

100°C / 5 min a následném pětiminutovém udržení na dané teplotě byl odebrán vzorek plynu 

během poslední minuty pomocí vhánění vzduchu vzduchovacím čerpadlem v závislosti na 

objemu vzorkovnice. Po odběru následovalo vyhřátí o 100°C během 5 minut a setrvání 

dalších pět minut na teplotě 300°C, kdy v poslední minutě byl odebrán vzorek plynu č. 2. 

Vzorek byl odebírán po dobu 30s. Teploty, při níž byl plyn odebírán, byly: 200°C, 300°C, 

400°C, 500°C, 600°C.Takto odebrané vzorky byly ještě týž den analyzovány plynovou 

chromatografií. 
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Obr. 19. Teplotní režim trubkové pece při odběru plynů do vzorkovnice 

 

2.3.4 Odběr vzorků plynů na sorpční trubičky 

 

Vzorky brzdových obložení byly použity také při experimentu, kdy byla vzorkovnice 

nahrazena adsorpčními trubičkami Supelco Orbo 33 obsahujících aktivní uhlí. Vzorek byl 

vložen do pece temperované na 100°C. Při této teplotě začal být odebírán vzorek. K vyhřátí 

na 200°C došlo během 5 minut. Průtok vzduchu trubkovou pecí činil 1,5 dm3/min, na výstupu 

z trubkové pece byla umístěna sorpční trubička, vzorek byl odebírán po dobu 30 min. Poté 

byla adsorpční trubička odpojena  a zaslepena speciálními koncovkami. K vyhřátí na 300°C 

došlo během 5 minut a plyny byly odebírány dalších 30 minut. Takto bylo odebráno celkem 

pět vzorků při teplotách 100°C  až 200°C, 200°C až 300°C, 300°C až 400°C, 400°C až 

500°C, 500°C až 600°C. Plynné produkty rozkladu brzdového obložení vlivem teploty byly 

odebírány i během 5 minutového zahřívání na danou teplotu. Celková doba odběru tedy činila 

35 minut pro každý vzorek.  
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Obr. 20. Teplotní režim při odebírání vzorků pomocí adsorpce 

 

Takto získané vzorky adsorbované na aktivní náplni byly po zapečetění obou konců 

trubičky uskladněny v chladničce až do jejich extrakce v sirouhlíku a následné analýze 

pomocí plynové chromatografie. 

 

2.3.5 Úbytek hmotnosti vzorku 

 

Dále byl sledován úbytek hmotnosti vzorků podrobených stejnému teplotnímu režimu 

jako při odběru vzorků na sorpční trubičky s aktivním uhlím. Hmotnostní úbytky jsou 

zaznamenány a uvedeny ve výsledcích. 
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3 Výsledky a diskuse 
 

3.1 Vzorkování na zařízení pro testování brzdových komponentů 

 
Analýza složení plynných a pevných produktů rozkladu brzdového obložení vlivem 

frikčního procesu. 

3.1.1 Vzorky získané pomocí adsorpce a analyzované GC/FID 

 
Při reálném brzdění na zařízení pro testování brzdových destiček byly odebírány 

plynné produkty rozkladu brzdových obložení adsorpcí na aktivní uhlí. Teplotní intervaly a 

zjištěné uhlovodíky jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5. Hodnoty přepočteny na objem rovnající 

se 1 dm3 plynu z důvodu rozdílné doby odběru vzorků. Grafické porovnání získaných 

výsledků je uvedeno na obr. 21 a 22. 

 

Tabulka 4.  Složení plynných produktů rozkladu v daných teplotních intervalech 

odebraných pomocí adsorpce, vzorek Pagid 565GF 

 

Pagid 565GF 

Teplota Obsah Benzenu Obsah CxHy 

[°C] [ g.dm-3] [mg.dm-3] 

180-200 0,0280 0,0011 

270-300 0,0484 0,0587 

350-400 17,2507 0,0096 

465-500 2,1428 0,0062 

580-600 25,1609 0,0456 
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Tabulka 5.  Složení plynných produktů rozkladu v daných teplotních intervalech 

odebraných pomocí adsorpce, vzorek Galfer 4595 

 

Galfer 4595 

Teplota Obsah Benzenu Obsah CxHy 

[°C] [ g.dm-3] [mg.dm-3] 

180-200 0,0018 0,0028 

270-300 0,0033 0,0017 

350-400 0,0583 0,0008 

465-500 0,6440 0,0040 

580-600 10,3084 0,0559 
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Obr. 21. Srovnání vzorků z hlediska uvolňování benzenu za shodných podmínek 

měření 
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Obr. 22. Srovnání vzorků z hlediska vývinu plynných uhlovodíků za shodných 

podmínek měření 

 

Z výsledků je zřejmé rozdílné chování obou vzorků brzdového obložení při třecím 

procesu. Obložení Pagid 565 GF vykazuje výrazné maximum vývoje benzenu i dalších 

uhlovodíků (označených zde jako celková suma uhlovodíků CxHy ) při teplotě cca 300 - 

400°C, dále vývin uhlovodíků silně klesá a zvyšuje se opět při teplotě cca 600°C. Vývin 

benzenu a dalších uhlovodíků z obložení GALFER 4595 je až do teploty 500°C podstatně 

nižší a jen mírně s teplotou roste. Výrazná nárůst vývinu uhlovodíků byl zaznamenán při 

teplotě cca 600°C. Celkové množství benzenu uvolněného za stejných podmínek je výrazně 

vyšší z obložení Pagid 565 GF. 

3.1.2 Vzorky plynů odebrané do skleněné vzorkovnice 

 

Při odběru plynných produktů brzdění do skleněné vzorkovnice zachycené plyny 

neobsahovaly plynné uhlovodíky v dostatečné koncentraci potřebné pro provedení analýzy 

pomocí GC/FID. 
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3.1.3 Pevné vzorky získané při experimentech na dynamometru 

 

Výsledky byly získány RTG fluorescenční spektroskopií, metodou volně sypaného 

práškového vzorku. Byl použit energodisperzní rentgenový fluorescenční spektrometr 

SPECTRO X-LAB. 

 

3.1.3.1 Porovnání původního obložení a vzniklého otěrového prachu 

 
Byly porovnány hmotnostní zastoupení vybraných prvků, pro něž existuje kalibrace a 

to v původním materiálu brzdových obložení a v sedimentovaném prachu vzniklým otěrem. 

Zastoupení vybraných prvků jsou patrné z tabulek 6 a 7. Na obrázku 23 jsou srovnány 

koncentrace prvku Fe v původním obložení a v sedimentovaném podílu otěrového prachu. 

 

Tabulka 6.  Obsahy vybraných prvků v původním obložení a v otěrovém prachu pro 

vzorek Pagid 565 GF 

Prvek 

Pagid 565GF 

Původní 

vzorek 

Otěrový 

prach 

[hm. %] 

Mg 6,69 1,53 

Al 3,02 0,79 

Si 3,48 1,17 

S 3,91 1,81 

Ca 2,87 0,23 

Cr 1,66 1,00 

Fe 13,78 37,54 

Cu 14,83 12,02 

Zn 2,11 2,87 

Mo 0,27 0,20 

Sn 0,75 0,58 

Sb 3,98 4,71 

Ba 0,13 0,36 

C 18,50 7,10 
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Tabulka 7.  Rozdíl v zastoupení vybraných prvků v původním obložení a v otěrovém 

prachu pro vzorek Galfer 4595 

Prvek 

Galfer 4595 

Původní 

vzorek 

Otěrový 

prach 

[hm. %] 

Mg 0,37 0,23 

Al 3,23 0,81 

Si 0,46 0,45 

S 7,99 2,27 

Ca 4,68 1,64 

Cr 2,00 1,18 

Fe 19,21 34,35 

Cu 9,81 12,67 

Zn 7,80 4,95 

Mo 0,08 0,13 

Sn 0,36 0,39 

Sb 8,61 3,86 

Ba 1,90 1,28 

C 18,10 14,90 
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Obr. 23. Porovnání rozdílu v zastoupení Fe v obou vzorcích 
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Z výsledků je patrný vysoký nárůst koncentrace Fe ve vzorcích otěrového prachu proti 

jeho koncentraci v původním materiálu. Je zřejmé, že část Fe v otěrovém prachu pochází z 

brzdového kotouče. Porovnání rozdílu koncentrací dalších prvků je problematické, protože 

vysoký nárůst obsahu Fe v otěrovém prachu způsobuje „zředění vzorku“ a tím pokles 

koncentrací ostatních prvků. 

Přesto lze zaznamenat značný pokles koncentrace vermikulitu (Mg, Al) a uhlíku u 

vzorku PAGID 565GF v otěrovém prachu, tedy lehkých a jemných složek, které zřejmě 

z větší části přecházejí do suspendovaného podílu. Otěrový prach byl naopak obohacen o těžší 

složky (baryt, stibnit). Obohacení vzorku Galfer 4595 železem není tak výrazné, což se 

projevilo i na nižších rozdílech koncentrací ostatních prvků. 

Prvková analýza otěrového prachu zachyceného na filtru byla provedena pomocí 

kalibrační závislosti vypracované na CNT [15]. Každý filtr byl proměřen na dvou místech a 

údaje byly zpracovány aritmetickým průměrem. Měření bylo provedeno na přístroji 

SPECTRO X-LAB. 

 

Množství suspendovaného podílu prachu zachyceného na filtru během brzdění tlakem až 40 

bar: 

 

mPagid=0,00101g 

mGalfer=0,00122g 

 

Množství suspendovaného podílu prachu zachyceného na filtru během brzdění tlakem 10 bar: 

 

mPagid=0,00362g 

mGalfer=0,00385g 

 

Obsah Fe, Cu a Sb v prachu zachyceném na filtru ze skleněných vláken při dvou 

různých režimech brzdění uvádí tabulky 8 a 9. 
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Tabulka 8.  Obsah vybraných prvků v suspendovaném podílu otěrového prachu při 

různých intenzitách brzdění pro vzorek Pagid 565 GF 

 

Prvek 

Pagid 565 GF 

Brzdění 10 bar Brzdění 40 bar 

[%] [%] 

Fe 11,12 33,1 

Cu 3,48 1,92 

Sb 2,9 0,67 

 

Tabulka 9.  Obsah vybraných prvků v suspendovaném podílu otěrového prachu při 

různých intenzitách brzdění pro vzorek Galfer 4595 

 

Prvek 

Galfer 4595 

Brzdění 10 bar Brzdění 40 bar 

[%] [%] 

Fe 7,57 17,17 

Cu 3,98 2,26 

Sb 3,34 2,15 
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Obr. 24. Porovnání obsahu Fe v prachu zachyceném na filtrech v závislosti na 

intenzitě brzdění pro oba vzorky 
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Obrázek č. 24 demonstruje značně vyšší obsah Fe zachyceného na filtru při vyšší 

intenzitě brzdění. Z výsledků vyplývá, že při vyšším brzdném tlaku dochází k výrazně 

většímu přechodu Fe do sedimentovaného podílu otěrového prachu. Při větších tlacích zřejmě 

dochází k tvorbě menších Fe částic než při tlacích nižších. Obohacení vzorku otěrového 

prachu železem z brzdového kotouče opět znesnadňuje interpretaci změn obsahu dalších 

prvků. Koncentrace Cu a Sb v prachu uvolněném při nižším brzdném tlaku se tedy zvýšila 

v důsledku snížení koncentrace Fe. 

3.1.4 Sledování úbytku hmotnosti brzdového obložení při třecím procesu 

 

Byl zvážen prach vzniklý otěrem destiček o kotouč za definovaných podmínek a 

vypočítána úspěšnost sběru zachyceného prachu z této váhy a z celkového úbytku hmotnosti 

obou brzdových destiček. 

Podmínky: 

- tlak 10 bar 

- doba brzdění: 20s 

- doba chlazení 100s 

- počet cyklů = 16 a po pauze 15 minut na ochlazení dalších 16 cyklů 

- zkušební stroj výzkumu brzdových destiček byl nastaven tak, aby teplota nepřesáhla 

300°C 

- otáčky pohonného elektromotoru nastaveny na 600 ot/min 

 

Úbytek hmotnosti: 

mPagid=1,0g 

mGalfer=1,3g 

 

Množství získaného prachu z ráfku: 

mPagid=0,67109g   (67,1% z celkového úbytku) 

mGalfer=0,44027g   (33,8% z celkového úbytku) 

 

 Je zřejmé, že velká část otěrového prachu uniká mimo prostor brzdného ústrojí 

testovacího zařízení. Ještě nižší účinnost lze očekávat u odběru suspendovaného podílu 

otěrového prachu.   
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3.2 Tepelný rozklad brzdového obložení v trubkové peci 

 

3.2.1 Analýza uhlovodíků zachycených na adsorpčních trubičkách  

 
Navážky vzorků obložení: 

 

mPagid= 3,5445 g 

mGalfer= 3,8686 g 

 

Objem prosátého vzduchu vždy 52dm3. 

 

V produktech tepelného rozkladu v trubkové peci byl pomocí plynové chromatografie 

detekován benzen za různých teplot odběru vzorků a dále tzv. celková suma uhlovodíků CxHy. 

Produkty tepelného rozkladu byly při těchto experimentech nejprve zachyceny na aktivní uhlí 

sorpční trubičky, následně extrahovány v sirouhlíku (CS2) a poté analyzovány. Hodnoty 

v tomto případě nebyly prěpočteny na 1 dm3 vzduchu. Obsah takto zjištěných látek uvádí 

tabulka 10 a 11.  

 

Tabulka 10. Množství stanovených látek v plynech odebraných pomocí adsorpce, 

vzorek Pagid 565GF 

 

Pagid 565GF 

Teplota Obsah benzenu Obsah CxHy 

[°C] [ g] [mg] 

100-200 0,89 0,43 

200-300 19,32 1,79 

300-400 68,97 1,34 

400-500 47,29 0,29 

500-600 10,07 0,14 
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Tabulka 11. Množství stanovených látek v plynech odebraných pomocí adsorpce, 

vzorek Galfer 4595 

 

Galfer 4595 

Teplota Obsah benzenu Obsah CxHy 

[°C] [ g] [mg] 

100-200 2,53 0,22 

200-300 7,82 1,13 

300-400 17,72 0,51 

400-500 4,91 0,53 

500-600 23,5 0,51 

 

 

Množství benzenu

0

10

20

30

40

50

60

70

80

100-200 200-300 300-400 400-500 500-600
Teplota [°C]

H
m

o
tn

o
st

 [u
g

]

Pagid 565GF

Galfer 4595

 

Obr. 25. Srovnání vzorků z hlediska uvolňování benzenu za shodných podmínek 

v trubkové peci 
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Obr. 26. Srovnání vzorků z hlediska uvolňování plynných uhlovodíků za shodných 

podmínek v trubkové peci 

 

Vývin benzenu a směsi uhlovodíků označené jako CxHy, v závislosti na teplotě, jsou 

patrné z obrázků 25 a 26. Množství uvolněného benzenu z obložení Pagid 565 GF dosahuje 

maxima při teplotě cca 400°C, potom klesá. Celková suma uhlovodíků má maximum vývinu 

posunuto k nižším teplotám (cca 300°C). Z obložení Galfer 4595 se uvolňuje méně 

uhlovodíků, průběh závislosti u uhlovodíků CXHY je podobný jako u vzorku Pagid 565 GF, 

při vyšších teplotách (400 – 600°C) se však uvolňuje více uhlovodíků. Průběh závislosti 

uvolňování benzenu se poněkud liší nárůstem vývinu při teplotě 600°C. 

3.2.2 Vzorky plynů odebrané do skleněné vzorkovnice analyzované GC/FID 

 
Plynovou chromatografií byly přímo analyzovány vzorky plynů, vzniklých tepelným 

rozkladem brzdových obložení v trubkové peci, zachycených do skleněných vzorkovnic za 

daných teplot při výše uvedeném teplotním režimu. Složení těchto plynů je uvedeno v tabulce 

12 a 13. Uvolňování plynných uhlovodíků v závislosti na teplotě je graficky znázorněno na 

obr. 25, 26 a 27.  
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 Navážky vzorků obložení: 

 

mPagid=  3,608 g 

mGalfer=  3,681 g 

 

Objem vzorkovnic V=500 ml. Průtok 1,5l/min. Doba odběru 0,5min. 

 

Tabulka 12. Složení plynu vzniklého tepelným rozkladem vzorku brzdového obložení 

Pagid 565GF v trubkové peci 

 

Pagid565GF 

Teplota  methan ethan ethen ethyn propan propen butan iso-butan 

 [°C] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] 

200 20,95 0 0 0 0 0 0 0 

300 31,79 0 14,64 0 0 5,89 0 0 

400 5,047 0 34,58 0 0 29,99 0 0 

500 82,07 6,59 93,69 0 0 64,96 0 0 

600 151,56 0 70,20 0 0 28,02 0 0 

 

Tabulka 13. Složení plynu vzniklého tepelným rozkladem vzorku brzdového obložení 

Galfer 4595 v trubkové peci 

 

Galfer4595 

Teplota  methan ethan ethen ethyn propan propen butan iso-butan 

 [°C] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 14,34 0 0 3,1 0 2,12 0 0 

400 65,00 16,85 0 16,8 2,60 9,38 0 2,65 

500 181,01 22,60 0 18,6 4,18 8,08 0 4,72 

600 1067,29 22,29 0 22,6 1,95 6,08 0 0 
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Plynné uhlovodíky uvolněné při termickém rozkladu obložení Pagid 565GF
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Obr. 27. Plynné uhlovodíky uvolněné při termickém rozkladu obložení Pagid 565GF 

 

 

Plynné uhlovodíky uvolněné při termickém rozkladu obložení Galfer 4595
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Obr. 28. Plynné uhlovodíky uvolněné při termickém rozkladu obložení Galfer 4595 
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Methan uvolněný při termickém rozkladu brzdových obložení
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Obr. 29. Methan uvolněný ze vzorků brzdových obložení při termickém rozkladu 

v peci 

 

Koncentraci vybraných plynných uhlovodíků uvolněných ze zkoumaných vzorků 

brzdových obložení v závislosti na teplotě uvádějí obrázky 27, 28 a 29.  

Majoritní složkou plynných zplodin tepelného rozkladu vzorků obložení je methan, 

jehož koncentrace v plynech s rostoucí teplotou postupně narůstá. Výrazně více methanu se 

uvolňuje z obložení Galfer 4595, vývin ostatních sledovaných uhlovodíků je u tohoto vzorků 

nižší než u obložení Pagid 565 GF. Závislost vývinu dalších analyzovaných uhlovodíků 

v závislosti na teplotě u vzorku Pagid 565 GF prochází maximem při teplotě cca 500°C.

 Stejná závislost u obložení Galfer 4595 také prochází maximem, které je zde podstatně 

širší a pohybuje se v rozmezí 400 – 600 °C.  

3.2.3 Úbytek hmotnosti při teplotním režimu stejném jako při odběru plynů 

pomocí adsorpce 

 
Při stejném teplotním režimu jako při teplotním rozkladu brzdových obložení 

v trubkové peci a odebírání vznikajících plynů pomocí adsorpce byl sledován úbytek 

hmotnosti vzorků brzdových obložení. Závislost hmotnosti na teplotě znázorňuje obrázek 30. 

 

Navážky vzorků brzdových obložení: 

 

mPagid=  1,6009 g 

mGalfer= 1,9920 g 
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Úbytek hmotnosti: 

 

mPagid= 0,1109 g (6,9% z původní navážky) 

mGalfer= 0,2342 g (11,5% z původní navážky) 
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Obr. 30. Závislost hmotnosti vzorku na teplotě 

 

V rozmezí teplot 100 – 200 °C dochází k mírnému úbytku hmotnosti odpařováním 

vody. Další pokles hmotnosti se projevuje při teplotách nad 300 °C, kdy dochází k tvorbě 

plynných uhlovodíků. Obložení Pagid 565GF vykazuje nejvyšší úbytky hmotnosti v rozmezí 

teplot 300 – 400°C, u obložení Galfer 4595 dochází k výraznému poklesu hmotnosti při 

teplotě nad 500°C, což koresponduje s výrazným vývinem methanu patrným z obrázku č. 29. 
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3.3 Shrnutí diskuze 

 

Oba zkoumané vzorky brzdového obložení vykazovaly rozdílné chování při třecím 

procesu i při tepelném rozkladu v trubkové peci. V obou případech byl prokázán výskyt 

benzenu a dalších uhlovodíků v uvolňovaných plynech.    

Obložení Pagid 565GF vykazuje výrazné maximum vývoje benzenu při teplotě cca 400°C a 

dalších uhlovodíků při teplotě cca 300°C, dále vývin uhlovodíků silně klesá a zvyšuje se opět 

při teplotě cca 600°C. Z obložení Galfer 4595 je vývin benzenu i dalších uhlovodíků nižší a 

do 500°C jen mírně s teplotou roste. 

Při rozkladu v peci vykazuje závislost vývinu benzenu a dalších uhlovodíků z obložení 

Pagid 565GF maxima při stejných teplotách jako při třecím procesu. Dále už vývin 

uhlovodíků s teplotou klesá. Lze předpokládat, že při zahřívání v peci po dobu 30 minut při 

každé teplotě dochází k rozkladu materiálu v celém objemu a tedy ke snižování obsahu 

materiálu produkujícího benzen a další sledované uhlovodíky. Při brzdění dochází k obnově 

povrchu třecí plochy, a proto koncentrace unikajících uhlovodíků při vyšších teplotách opět 

narůstá. 

Celkový vývin sledovaných uhlovodíků u vzorku Galfer 4595 je výrazně nižší a 

narůstá až při vyšších teplotách. Průběh vývinu uhlovodíků s rostoucí teplotou z tohoto 

obložení v peci je tedy podobný jako stejná závislost získaná při brzdění.  

Z výsledků je patrný vysoký nárůst koncentrace Fe ve vzorcích sedimentovaného 

podílu otěrového prachu proti jeho koncentraci v původním materiálu. Je zřejmé, že část Fe 

v otěrovém prachu pochází z brzdového kotouče. Porovnání rozdílu koncentrací dalších prvků 

je problematické, protože vysoký nárůst obsahu Fe v otěrovém prachu způsobuje „zředění 

vzorku“ a tím pokles koncentrací ostatních prvků.  

Byly analyzovány vzorky suspendovaného podílu otěrového prachu za dvou brzdných 

režimů, při brzdném tlaku 10 a 40 bar. Při vyšším brzdném tlaku dochází k výrazně většímu 

přechodu Fe do suspendovaného podílu otěrového prachu. Při větších tlacích zřejmě dochází 

k tvorbě menších Fe částic než při tlacích nižších. Obohacení vzorku otěrového prachu 

železem z brzdového kotouče opět znesnadňuje interpretaci změn obsahu dalších prvků. 

Koncentrace Cu a Sb v prachu uvolněném při nižším brzdném tlaku je tedy vyšší v důsledku 

snížení koncentrace Fe. 
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Dále byly analyzovány plynné uhlovodíky uvolňované při tepelném rozkladu 

v trubkové peci.   

Majoritní složkou plynných zplodin tepelného rozkladu vzorků obložení je methan, 

jehož koncentrace v plynech s rostoucí teplotou postupně narůstá. Vývin methanu je výrazně 

vyšší u vzorku Galfer 4595. Závislost vývinu dalších analyzovaných uhlovodíků v závislosti 

na teplotě u vzorku Pagid 565 GF prochází maximem při teplotě cca 500°C. Stejná závislost u 

obložení Galfer 4595 také prochází maximem, které je zde podstatně širší a pohybuje se 

v rozmezí 400 – 600 °C. Sledované plynné uhlovodíky se nepodařilo prokázat v plynech 

z třecího procesu, jejich koncentrace byla zřejmě nižší než mez stanovitelnosti použité 

metody.  

Obložení Pagid 565GF vykazuje nejvyšší úbytky hmotnosti v rozmezí teplot 300 – 

400°C, u obložení Galfer 4595 dochází k výraznému poklesu hmotnosti při teplotě nad 

500°C. Tyto údaje korespondují s výsledky stanovení benzenu a uhlovodíků CxHy v plynných 

produktech tepelného rozkladu i třecího procesu (viz kap. 3.1.1. a 3.2.1). Získané výsledky 

jsou také v souladu s literárními údaji [8].  
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4 Závěr 
 

Brzdové systémy jsou nedílnou součástí motorových vozidel. Vedle technických 

parametrů frikčních kompozitů je nutno posoudit také míru jejich nebezpečí pro lidské zdraví. 

Sledování procesu modifikace materiálů frikčních kompozitů při brzdění a jejich následného 

uvolnění do okolí je pro ochranu životního prostředí nezbytností, stejně jako stanovení 

konkrétních znečisťujících látek. Cílem diplomové práce bylo sledování změn složení těchto 

materiálů při třecím procesu. Vedle odběru a analýzy tuhých produktů třecího procesu byla 

pozornost zaměřena zejména na odběr plynných produktů a následnou analýzu jejich složení.  

Pomocí analytických metod byly charakterizovány vzorky brzdových obložení Pagid 

565GF a Galfer 4595. Tyto vzorky byly podrobeny frikčním zkouškám, během kterých byly 

odebrány uvolněné plyny a otěrový prach. Plyny uvolněné ze vzorků brzdových obložení byly 

analyzovány pomocí plynové chromatografie. Prachové částice uvolněné během třecího 

procesu byly analyzovány RTG fluorescenční spektroskopií. Za účelem srovnání byly vzorky 

brzdových obložení termicky rozkládány v trubkové peci a uvolněné plyny taktéž 

analyzovány plynovou chromatografií. 

 

Získané výsledky:  

 

1. Byl prokázán vývin plynných uhlovodíků při obou způsobech testování brzdového 

obložení. Byla prokázána přítomnost benzenu a dalších uhlovodíků v plynných 

produktech, benzen je klasifikován jako karcinogen. 

 

2. Průběh uvolňování plynných uhlovodíků pouze teplotním rozkladem odpovídá 

výsledkům získaným při brzdných testech.   

 

3. Při analýzách sedimentovaných podílů otěrového prachu bylo prokázáno výrazné 

obohacení železem ve srovnání s jeho obsahem v původních vzorcích, což je 

v tomto případě způsobeno otěrem brzdového kotouče.   

 

Další výzkum v tomto směru by bylo vhodné zaměřit na optimalizaci podmínek 

odběru vzorků, případně kontinuální analýzy plynných produktů tření. Vhodné by bylo také 

stanovení dalších plynů (CO2, CO, SO2), které při třecím procesu vznikají. 
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XRF (X-Ray Flourecsence)   Rentgenová Fluorescence 

ED XRF (Energy Dispersion XRF)  Energodisperzní Rentgenová Fluorescence 
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AAS       Atomová absorpční spektrometrie 

RTG       Zkratka pro Rentgenové záření 
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hm. %       Hmotnostní procenta 
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