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Anotace 

 

Diplomová práce je zaměřena na kontaminaci životního prostředí organickými 

látkami z nespalovacích procesů v automobilové dopravě. Cílem práce je zaměřit 

se na organické látky, které se mohou uvolňovat z frikčních kompozitů při působení 

třecího procesu na brzdové destičky automobilů. K analýze byly použity reálné i uměle 

vytvořené brzdové destičky a odebrané vzorky přírodních materiálů půdy a prachu 

v místech, kde automobily intenzivně brzdí. Odebrané vzorky byly dále charakterizovány 

rentgenovou fluorescenční spektroskopií (XRFS), skenovací elektronovou mikroskopií 

(SEM), analýzou organického uhlíku (TOC) a celkového uhlíku (TC). Všechny provedené 

analýzy jsou v práci zaznamenány a vyhodnoceny včetně nalezených organických látek, 

které jsou přítomny v odebraných vzorcích i brzdových destičkách. 

 

Klíčová slova 

Brzdová destička, frikční kompozit, organické látky, automobilová doprava, 

nespalovací proces, vysokotlaká extrakce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

The thesis is focused on contamination of the environment by organic compounds 

from non-combustion processes of automotive transport. The aim is to determine possible 

organic compounds that can be released from the friction composites used for car brake 

pads during braking. The analysis was done using real or model sample brake pads, also 

samples of natural materials, soil and dust were taken in sites where vehicles brake heavily. 

The samples were further characterized by X-ray fluorescence spectroscopy (XRFS), 

scanning electron microscopy (SEM), total organic carbon analysis (TOC) and total carbon 

analysis (TC). All analyzes carried out in this work are recorded and evaluated, including 

the results of organic substances that are present in samples and brake pads. 

 

Key words 

Brake pad, friction composite, organic compounds, automotive transport, non-

combustion processe, high-pressure extraction. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

CAS registrační číslo chemické látky (Chemical Abstract Service) 

CNT Centrum Nanotechnologií 

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

GC/MSD plynová chromatografie/hmotnostní selektivní detektor 

 (Gas Chromatography/Mass Selective Detector) 

IAD individuální automobilová doprava 

LPG zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas) 

MH molekulová hmotnost 

NMHC nemethanové uhlovodíky (Non-Methane Hydrocarbons) 

NO oxid dusnatý 

NO2 oxid dusičitý 

NOx oxidy dusíku 

PAH polycyklické aromatické uhlovodíky (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 

Pd palladium 

PM prachová částice (Particulate Matter) 

PM0,01 prachová částice o velikosti do 0,01 µm 

PM0,02 prachová částice o velikosti do 0,02 µm  

PM10 pevné prachové částice o velikosti pod 10 µm (Particulate Matter) 

PM2,5 prachová částice o velikosti do 2,5 µm  

PM2,5-10 prachová částice o velikosti 2,5 µm až 10 µm 

Pt platina 

Rh rhodium 



 

SEM rastrovací elektronový miskoskop (Scanning Electron Microscope) 

SND silniční nákladní doprava 

SO2 oxid siřičitý 

SVD silniční veřejná doprava   

TC celkový uhlík (Total Carbon) 

TOC celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 

Tt teplota tání 

Tv teplota varu 

TZL tuhé znečišťující látky 

VOC těkavé organické sloučeniny (Volatile Organic Compounds) 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

XRFS rentgenová fluorescenční spektroskopie (X-Ray Fluorescence Spectroscopy) 
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1 Úvod 

 

Životní prostředí je v dnešní době zatěžováno kontaminujícími organickými 

látkami z dopravy. Doprava, jako jeden z největších znečišťovatelů, se velmi rychle rozvíjí 

a počet automobilů vyskytujících se na cestách se stále zvyšuje. I když se stále vyvíjí lepší 

technologie, jak dosáhnout toho, aby automobilová doprava měla co nejmenší vliv 

na životní prostředí, tak právě počet automobilů, který narůstá, zabraňuje snižování objemu 

organických znečišťujících látek emitovaných do okolního prostředí. Lze říci, že tyto látky 

jsou sledovány pouze ze spalovacích procesů a nespalovací procesy nejsou v těchto 

výzkumech zahrnovány.  

Spalovací procesy a jejich sledování jsou výsledkem vývoje zážehových 

a vznětových motorů. Produkty těchto systémů jsou podrobovány přísné legislativní 

kontrole ve všech vyspělých zemích. Sledují se znečišťující látky produkované při procesu 

spalování paliv v motorech, vycházející ve směsi výfukových plynů z každého automobilu. 

Bohužel se však nevěnuje dostatečná pozornost kontaminujícím látkám, které pocházejí 

z nespalovacích procesů v automobilové dopravě. Právě nespalovací procesy se podílejí 

v podstatné míře na kontaminaci životního prostředí. Jako největší potenciální 

kontaminace, mimo spalovací procesy, se uvažují otěry frikčních materiálů na brzdových 

destičkách, otěry pneumatik spojené s otěrem vozovek a únik motorových olejů, 

provozních kapalin zahrnujících brzdovou kapalinu, chladicí kapalinu a kapalinu 

do ostřikovačů. Z výše vyjmenovaných látek je největší pozornost přikládána otěru 

pneumatik společně s otěrem asfaltových komunikací. Otěr pneumatik je nedílnou součástí 

procesu opotřebování každé používané pneumatiky, během používání pneumatiky 

u osobního automobilu se pryž z pneumatiky obrušuje. 

Předložená diplomová práce se zabývá výzkumem organického znečištění, které 

může pocházet z otěru brzdových destiček, jež se vyskytují v každém osobním automobilu. 

Jsou součástí kotoučové brzdy. Na povrchu brzdových destiček je vrstva kompozitních 

frikčních materiálů. Do frikčních kompozitů se přimíchávají organické složky a společně 

s dalšími kovovými i nekovovými materiály tvoří kompozit, který je pro tento brzdící 

proces nejlepší. Pro analýzu bylo vybráno 5 brzdových destiček používaných do osobních 
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automobilů i uměle vytvořených. Tyto materiály byly již analyzovány, s cílem 

identifikovat skupinu anorganických látek. Organická analýza, která je předmětem 

diplomové práce, je důležitou součástí charakteristik těchto materiálů. Dále bylo pro 

analýzu vybráno místo, kde je předpoklad intenzivního brzdění a z tohoto místa byl 

proveden reprezentativní odběr celkem 3 vzorků půdy a prachů a tyto vzorky byly 

analyzovány stejnou metodou jako brzdové destičky. Získané výsledky byly na konci 

diplomové práce porovnány a vyhodnoceny. 

 

Cíle předložené diplomové práce jsou: 

 

 Identifikace organických látek vyskytujících se v materiálu brzdových destiček 

osobních automobilů a interpretace zjištěných výsledků. 

 Porovnání organických látek pocházejících z otěru brzdových destiček 

s organickými látkami zjištěnými v přírodních vzorcích půdy a prachů. 

 Interpretace analyzovaných dat z doprovodných měření rentgenovou fluorescenční 

spektroskopií (XRFS), skenovací elektronovou mikroskopií (SEM), analýzou 

organického uhlíku (TOC) a  celkového uhlíku (TC) odebraných vzorků. 
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2 Vliv automobilové dopravy na životní prostředí 

 

Automobilová doprava je nejrozšířenější způsob přemisťování osob a věcí, 

v České republice představuje, stejně jako v jiných vyspělých zemích, jeden z hlavních 

faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí. 

V současnosti se hovoří nejčastěji o znečištěném ovzduší, ale nezanedbatelné je také 

znečištění podzemní a povrchové vody a půdy. Z dlouhodobých negativních vlivů 

je podstatný také zábor půdy dopravní infrastrukturou a fragmentace krajiny [1]. 

 

2.1 Rozvoj automobilové dopravy 

 

Obecná znalost vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší, vody a půdy 

je velmi nízká. Mnoho lidí si skutečně neuvědomuje, do jaké míry se automobilová 

doprava podílí na znečištění ovzduší, vody a půdy, jaký je její přímý vliv na zdraví 

obyvatelstva a jaké kroky byly v poslední době učiněny pro snížení jejího vlivu na životní 

prostředí. Emise pocházející z automobilové dopravy ovlivňují kvalitu vzduchu, který 

všichni dýcháme, a největší vliv mají přirozeně tam, kde je doprava nejhustší. To znamená 

ve městech a v blízkosti frekventovaných silnic. Automobily se řadí mezi hlavní zdroje 

emisí CO2. Zvýšený zájem veřejnosti o vliv automobilové dopravy na životní prostředí 

je důsledkem stále se zvyšujícího počtu automobilů na silnicích a zvyšující se tranzitní 

dopravy na území České republiky. S dále se zvyšující životní úrovní obyvatelstva bude 

docházet k dalšímu výraznému zvýšení počtu automobilů v České republice. Strategie pro 

omezení automobilové dopravy se nezaměřuje na její násilné omezování, ale na motivaci 

majitelů automobilů na jejich ekonomické a ekologické využívání tak, aby se snížil vliv 

automobilové dopravy na životní prostředí [1, 2]. 

Viz Graf 1 je přehledně nastíněno, jak jednotlivé druhy dopravy mají vliv na emisi 

znečišťujících látek a skleníkových plynů. Jednoznačně největší vliv má silniční doprava, 

kde jsou emise všech znečišťujících látek vyšší než 90 % z celkového objemu. 
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Graf 1: Struktura emisí skleníkových plynů a znečišťujících 

látek z dopravy dle druhů dopravy [%], 2011 - dostupné z (http://www.mzp.cz). 

 

2.2 Znečišťující látky vznikající v automobilové dopravě 

 

Zdrojem emisí z automobilové dopravy jsou především výfukové plyny 

spalovacích motorů. Složení plynů je závislé na typu a seřízení daného motoru, přídatných 

zařízeních (katalyzátor) a na použitém palivu. Jako palivo do silničních vozidel 

se nejčastěji používají různé typy benzínů a naft. Méně často LPG a zemní plyn, kde 

je nutná přestavba vozidla. Použití vodíku jako paliva bez produkce škodlivin je stále 

v začátcích. Výfukové plyny obsahují vodu, CO2, NOx, CO, polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAH), aldehydy, ketony, fenoly a jiné organické látky (označované 

dohromady jako těkavé organické látky - VOC). Jako škodliviny se také vyskytují saze, 

dehet (uváděné nejčastěji jako PM10 či TZL) a platinové kovy platina (Pt), rhodium (Rh), 

palladium (Pd), které pocházejí z katalyzátorů. Význam emisí SO2 a olova (Pb) vzhledem 

k modernizaci vozového parku a používání bezolovnatých paliv a paliv s nízkým obsahem 

síry postupně klesá. Prachové částice nejsou jen součástí výfukových plynů, jsou 

produkovány při obrušování pneumatik a brzdových destiček a opotřebováváním dalších 
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součástí vozidel. Menší množství prachových částí a na ně vázaných škodlivin se uvolňuje 

při obrušování vozovky a při korozi zařízení komunikací [1, 3, 4]. 

Graf 2 ukazuje zdroje emisí okyselujících látek. Jsou to látky, které okyselují 

povrchové vody a půdu. Patří mezi ně emise NOx a SO2 z dopravy. Zatímco na zdroji NOx 

se doprava podílí takřka 30 % celkového množství, zdroje SO2 jsou v porovnání 

s ostatními průmyslovými sektory zanedbatelné. V celkovém součtu se doprava podílí 

na emisích okyselujících látek 10 %.  

Graf 3 ukazuje zdroje emisí prekurzorů ozónu. Jedná se o látky přispívající k tvorbě 

přízemního ozónu. V automobilové dopravě vznikají látky VOC, NOx a CO. Tyto látky 

z dopravy se na emisích prekurzorů ozónu podílí 20 až 40 % v porovnání s ostatními 

průmyslovými sektory. 

 

 

Graf 2: Zdroje emisí okyselujících látek v ČR [%], 2010 - dostupné z (http://www.mzp.cz). 
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Graf 3: Zdroje emisí prekurzorů ozónu v ČR [%], 2010 - dostupné z (http://www.mzp.cz). 

 

2.2.1 Vliv a působení NOx 

 

Tyto látky jsou produkovány při hoření za vysokých teplot či tlaků, kdy 

probíhá oxidace vzdušného dusíku. Zdroj znečištění emituje NO, který se rychle mění 

v NO2. Vysoké koncentrace NOx jsou způsobeny hlavně koncentrací NO2 v ovzduší 

a korelují s intenzitou silniční dopravy. Zatímco emise NOx vznikající při spalování 

fosilních paliv je možné použitím vhodných technologií regulovat, emise automobilové 

dopravy se snižovat stále nedaří. Zvýšené koncentrace NOx dráždí sliznice dýchacího 

ústrojí. Při dlouhodobé expozici zvýšeným hodnotám NOx v ovzduší dochází k ovlivnění 

dýchacích funkcí a snížení odolnosti, k onemocnění dýchacích cest a plic a ke zvýšenému 

riziku astmatických záchvatů. NOx jsou důležitými plyny, které znečišťují ovzduší 

a z ovzduší mohou tyto látky přecházet do půdy a vody. Jsou také známí jako hlavní 

předchůdci fotochemické tvorby ozónu. Vznikající ozón může dále zhoršit chronické 

onemocnění dýchacích cest a způsobovat snížení funkce plic [3, 5]. 
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Negativní vlivy NOx na rostliny závisí na koncentraci látky v ovzduší. Nižší 

koncentrace působí na růst rostlin většinou pozitivně, při vyšších koncentracích se začnou 

projevovat toxické účinky, které jsou pravděpodobně vyvolány nahromaděním dusitanů 

působících jako metabolický jed. Toxické účinky se u rostlin často začínají projevovat 

ve chvíli, kdy koncentrace NOx přesáhne množství využitelné pro výživu rostliny, jelikož 

potřeby jednotlivých druhů rostlin jsou značně rozdílné. Také negativní účinky se mohou 

projevovat různě. Nejvíce ohroženy jsou rostliny a rostlinná společenstva s nízkými nároky 

na výživu dusíkem (horské jehličnaté lesy, vrchoviště), avšak společenstva přirozeně 

zásobovaná dusíkem (lužní lesy) jsou k navýšeným koncentracím NOx poměrně tolerantní. 

Riziko poškození vegetace emisemi NOx je největší ve městech, kde jsou koncentrace 

nejvyšší. Ve volné krajině koncentrace NOx obvykle nedosahují hodnot, které by mohly 

způsobit přímé poškození. Oxidy dusíku jsou z ovzduší vymývány deštěm a jsou 

deponovány do půdy [3]. 

Emise oxidů dusíku jsou dnes velmi závažným problémem hlavně díky tomu, 

že jsou spojeny se spalováním i ušlechtilých paliv (plyn, nafta a biomasa). Emise oxidů 

dusíku mají navíc v dnešní době rostoucí charakter. Primárním zdrojem jsou i přes 

využívání katalyzátorů motorová vozidla. Při spalování ušlechtilých paliv v motorových 

vozidlech je dosahováno vysoké teploty hoření, a proto zde dochází k oxidaci vzdušného 

dusíku na takzvané vysokoteplotní NOx [6]. 

 

 

Obrázek 1: Rozložení koncentrace NOx v ovzduší nad Evropou (červená = zvýšená koncentrace) dostupné z 

(http://www.irz.cz). 
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2.2.2 Vliv a působení SO2 

 

Oxid siřičitý reprezentuje jen menší část automobilových emisí, nicméně může mít 

výrazný synergický vliv ve spojení s dalšími emitovanými látkami. Příspěvek 

automobilismu k celkovým emisím SO2 je menší než 1 %. Během posledních tří desetiletí 

byla přijata opatření na národní i mezinárodní úrovni vedoucí ke snížení emisí, která 

znečišťují ovzduší. Od roku 1980 je v České republice a v Evropě trend snižování emisí 

SO2 [7, 8]. 

Vdechovaný SO2 je vysoce rozpustný ve vodním povrchu dýchacího systému, 

a proto se vstřebává v nose a v horních cestách dýchacích, kde se projevuje jeho dráždivý 

vliv. Málo z něj se dostává až do plic. Z dýchacího ústrojí vstupuje SO2 do krve a vylučuje 

se převážně močí. Vysoké koncentrace mohou společně s drážděním horních cest 

dýchacích způsobovat i otok hrtanu a plic. Koncentrace oxidu siřičitého v rozsahu 2600-

2700 μg∙m
-3

 způsobují klinické změny spojené s bronchospasmy u astmatiků. Opakované 

krátkodobé expozice vysokým koncentracím oxidu siřičitého kombinované 

s dlouhodobými expozicemi nižším koncentracím mohou vést k výskytu chronické 

bronchitidy [9, 10]. 

Oxid siřičitý je z ovzduší vymýván srážkami, spolu s mraky mohou být oxidy síry 

transportovány do vzdálenosti stovek kilometrů. Po dopadu kyselých srážek (pH<4) 

na zemský povrch nastává odplavování bazických iontů (vápník, sodík, draslík, hořčík) 

z půdy, po odplavení značné části bazických iontů dochází k prudké změně půdní reakce 

a k celkové degradaci půdního ekosystému (symbiotické houby, půdní organismy). 

Nejméně odolné jsou horské půdy, které se vyznačují malou mocností a přirozeně nízkým 

množstvím bazických kationtů. To je spolu s drsným klimatem a vysokým přísunem 

kyselin důvod, proč se devastující dopad kyselých dešťů objevuje hlavně v horských 

oblastech. Vegetace strádá nedostatkem základních živin a stopových prvků, navíc při 

okyselení zeminy dochází k mobilizaci toxického hliníku a dochází k celkovému oslabení 

rostliny, která je poté náchylnější k napadení přirozenými nepřáteli. Kromě nepřímého 

působení dochází rovněž ke vstupu SO2 do rostliny přes listy, díky velkému povrchu listů 

jsou ohroženy zejména jehličnaté dřeviny. V zimním období působí nepříznivě námrazy, 

kde dochází ke koncentraci SO2 [3]. 
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Obrázek 2: Schéma SO2 - dostupné z (http://www.chm.bris.ac.uk). 

 

2.2.3 Vliv a působení tuhých znečišťujících látek a PM10 

 

Jedná se o směs pevných částic a na ně adsorbovaných látek. Hlouběji do dýchacích 

cest vniká frakce PM10 (torakální frakce), částice PM2,5 (respirabilní frakce) pronikají 

až do plicních sklípků, největší možnost depozice v plicích mají částice o velikosti 1-2 μm, 

při zmenšování velikosti částic schopnost usazování klesá, částice pod 0,001 μm jsou 

už beze zbytku vydechovány. Škodlivost je určena především velikostí, tvarem 

a chemickým složením částic. Nebezpečnost prachových částic spočívá také ve schopnosti 

vázat další škodlivé látky na svém povrchu a takto je transportovat do organismu. Prachové 

částice dráždí hlavně sliznice dýchacích cest, zvyšují produkci hlenu, snižují samočisticí 

schopnosti organismu a zvyšují riziko vzniku infekce. Dlouhodobá expozice způsobuje 

zhoršení plicních funkcí a zvýšení výskytu příznaků chronických bronchitid. Jsou 

prokázány nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, zvyšuje se spotřeba léků pro 

rozšíření průdušek a roste počet hospitalizací ve zdravotnických zařízeních. Rizikovou 

skupinou jsou hlavně děti, starší osoby, osoby s chronickým onemocněním dýchacího 

a oběhového ústrojí a těhotné ženy. Převážná část informací o negativním působení 

polétavého prachu se vztahuje k frakci PM10, avšak četné studie dokazují, že vazba 

negativních účinků na lidské zdraví je prokazatelnější pro částice PM2,5. Předpokládá se, 

že na tyto nejmenší částice jsou navázány komplexní směsi organických a anorganických 

látek obsahujících i karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Bylo 

prokázáno, že déletrvající expozice vysokým hodnotám PM2,5 má významný vliv 

na zvýšení úmrtnosti, počtu nádorových onemocnění a kardiovaskulárních onemocnění, 

jako jsou ateroskleróza a hypertenze [3]. 
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Mezi nejzávažnější škodliviny emitované z dopravy s prokazatelnými negativními 

účinky na zdraví člověka, zejména ve velkých městech s intenzivní dopravou, patří emise 

PM10 vznikající při provozu motorových vozidel (spalování pohonných hmot, otěr 

pneumatik, brzdového a spojkového obložení, povrchu vozovek apod.). Nebezpečnost 

nespočívá jen v jejich mechanických vlastnostech, ale především v obsahu rizikových 

organických látek (PAH) nebo celé řady anorganických škodlivin jako jsou kovy, 

dusičnany, amonné ionty, sírany apod. Množství PM10 produkovaných dopravou v ČR, 

včetně prognózy, viz Tabulka 1 [11]. 

Je již prokázáno, že ke vzniku a výskytu prachových částic o velikosti PM10 

přispívají spalovací a nespalovací procesy (otěr brzd a pneumatik) v automobilové dopravě 

stejnou měrou [12]. 

 

Tabulka 1: Produkce pevných částic jednotlivými druhy dopravy v tunách [13]. 

Rok IAD SVD SND 

1990 61 1 531 1 375 

1991 53 1 152 1 127 

1992 64 1 095 1 270 

1993 70 926 1 125 

1994 66 760 1 420 

1995 94 893 1 847 

1996 135 986 2 430 

1997 145 889 2 672 

1998 183 1 162 2 366 

1999 204 1 096 2 405 

2000 234 1 240 2 507 

2001 267 1 387 2 907 

2002 280 1 240 3 023 

2003 362 1 240 3 464 

2004 503 1 169 3 702 

2005 545 1 222 3 816 

2010 426 1 426 3 112 

2015 459 1 286 2 959 
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Vysvětlivky: IAD … individuální automobilová doprava, SVD … silniční veřejná 

doprava, SND… silniční nákladní doprava 

 

Způsob vzniku prachových částic a tuhých znečišťujících látek v dopravě je pro 

jednotlivé frakce PM odlišný [14]. 

Jednotlivé frakce vznikající v dopravě dělíme podle velikosti na 4 následující 

skupiny: 

 

 PM2,5-10 (hrubá frakce) – je to frakce, která vzniká převážně zvířením prachu 

z vozovek, otěrem pneumatik a při spalovacích procesech. Setrvává v blízkém 

okolí zdroje [14]. 

 PM2,5 (jemná frakce) – vzniká v důsledku chemických reakcí při spalování 

pohonných hmot [14]. 

 PM0,02 (ultrajemná frakce) – pochází z plynných emisí při spalovacích procesech. 

Může se přenášet na velké vzdálenosti [14]. 

 PM0,01 (nanočástice) – jsou charakteristické hlavně v procesu spalování pohonných 

hmot, zejména v benzinových motorech [14]. 

 

Tabulka 2: Produkce PM jednotlivými druhy dopravy [t] - dostupné z (http://www.mzp.cz). 
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Tabulka 2 a Graf 4 ukazují, že největší produkce PM se vyskytuje v silniční 

dopravě ve srovnání s ostatními druhy dopravy. 

 

Graf 4: Produkce PM podle druhů dopravy [t] - dostupné z (http://www.mzp.cz). 

 

2.2.4 Vliv a působení CO 

 

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti. Je lehčí než vzduch. 

Vzniká spalováním uhlíku za nedostatečného přístupu vzduchu nebo za vysokých teplot. 

Emise CO u zážehových i vznětových motorů plynulou a rychlejší jízdou klesají, naopak 

rychle stoupají v prostoru rušných křižovatek. Oxid uhelnatý je jedovatý, protože se při 

vdechování váže na krevní barvivo hemoglobin mnohem lépe a pevněji než kyslík (vzniklý 

komplex se nazývá karboxyhemoglobin) a neumožňuje tak přenos kyslíku v organismu [3]. 
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2.3 Organické znečišťující látky vznikající v automobilové dopravě 

 

Mezi tyto látky řadíme mimo jiné méně významné látky hlavně benzen, toluen, 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a jiné organické látky (označované souborně 

jako těkavé organické látky - VOC) [3]. 

 

2.3.1 Těkavé organické látky VOC 

 

Přirozené zdroje emisí těkavých organických sloučenin jsou například stromy a jiné 

rostliny. Antropogenními zdroji je spalování fosilních paliv. V životním prostředí mohou 

kontaminovat půdy, zásoby podzemní vody a ovzduší. Některé složky se také podílejí 

na vzniku škodlivého přízemního ozónu. Vyznačují se negativním vlivem na lidské zdraví, 

zejména karcinogenními účinky. V dopravě vznikají spalováním pohonných hmot 

a odpařováním pohonných hmot z automobilů. VOC snadno ve vzduchu reagují s oxidy 

dusíku a účastní se tak na vzniku agresivního fotochemického smogu působícího škody 

nejen na zdraví lidí, ale i na zemědělské a lesní vegetace a akcelerují korozi a stárnutí 

různých materiálů. Jedná se především o uhlovodíky. Tyto uhlovodíky jsou označovány 

společným názvem skupina nemethanových uhlovodíků (NMHC). Mezi nejvýznamnější 

prekurzory fotochemického smogu patří např. benzen, toluen, xylen [14, 15]. 

Následující Graf 5 zobrazuje vývoj produkce těkavých organických látek (VOC) 

jednotlivými druhy dopravy v letech 1993 až 2009. Vliv na pokles VOC mají nové 

technologie v automobilovém průmyslu a napomáhají tomu také nové automobily 

obsahující katalyzátory, které starší automobily neobsahovaly. 
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Graf 5: Produkce VOC podle druhů dopravy [t] - dostupné z (http://www.mzp.cz). 

 

2.3.2 Benzen 

 

Jeho souhrnný vzorec je C6H6. Je to bezbarvá čirá kapalina s měrnou 

hmotností 870 g∙l
-1

 při 20°C a teplotou varu 80,1°C. Teplota tání benzenu je 5,5°C a tlak 

par při 20°C je 9,95 kPa. Benzen je slabě rozpustný ve vodě (1,8 g∙dm
-3

 při 25°C) a mísí 

se s alkoholem, chloroformem, diethyletherem, acetonem, kyselinou octovou 

a tetrachlormethanem. Chemicky je benzen dosti stabilní a účastní se substitučních 

a adičních reakcí [16]. 

Benzen, viz obrázek 3, patří mezi nejškodlivější těkavé organické látky obsažené 

v automobilových emisích. Benzen je složkou surové ropy a v Evropě je přítomen 

v automobilovém benzínu v podílu okolo 5 %, v některých případech dokonce až 16 %. 

V USA jeho obsah nepřekračuje 1,5 - 2 %. V České republice se obsah pohybuje 
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kolem 1 %. Velkým zdrojem benzenu jsou emise z dopravních prostředků a vypařování 

z pohonných hmot. V atmosféře může reagovat s hydroxylovými radikály za vzniku 

organických peroxyradikálů a spolu s NOx je příčinou fotochemického smogu. Tyto 

koncentrace tedy závisí na intenzitě dopravy. Dýcháním je u člověka vstřebávána do těla 

asi polovina benzenu, jež je v prostředí. Velmi dobře proniká do tukových tkání a kostní 

dřeně pro svou vysokou rozpustnost v tucích. Z tohoto vstřebaného obsahu je část benzenu 

vydechnuta a část je po transformaci vyloučena v moči. Benzen viz Obrázek 3, je látka pro 

člověka nebezpečná, neboť je karcinogenní. Toxický vliv benzenu zahrnuje u lidí 

poškození nervového systému, jater a imunity. Dále způsobuje zánět dýchacích cest 

a krvácení do plic. Vede k poškození kostní dřeně zvláště při vytrvalé expozici [17, 18]. 

 

 

Obrázek 3: Benzen - dostupné z (http://www.benzeneweb.com). 

 

2.3.3 Toluen 

 

Jeho souhrnný vzorec je C7H8. Toluen je čirá bezbarvá kapalina s aromatickým 

zápachem. Teplota tání činí -93°C a varu 111°C. Jeho hustota je 867 kg∙m
-3

 a rozpustnost 

ve vodě 530 mg∙dm
-3

. Při pokojové teplotě je těkavý a hořlavý. Může se rozpouštět 

v tucích a dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech. Přirozeně se vyskytuje v ropě. 

Benzín obsahuje 5 - 7 % toluenu. Toluen patří mezi těkavé organické látky (VOC) [19]. 

 Je obsažený v automobilových emisích, který se do automobilových benzinů 

přidává ve směsi s benzenem a xylenem pro zvyšování oktanového čísla. Většina emisí 

toluenu je uvolňována do vzduchu. Ve formě mokré atmosférické depozice se dostává 

do vody a půdy (je jen slabě rozpustný ve vodě). Toluen se v půdě rychle odpaří 

a zbývající část se uvolní do podzemních vod nebo se mikrobiální aktivitou přemění 

na jiné látky. Toluen, který je rozpuštěný ve vodě, odtěká nebo je rozložen 
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mikroorganismy. Neakumuluje se v potravních řetězcích. V atmosféře se toluen přeměňuje 

na jiné látky. Jako těkavá organická látka se spoluúčastní vzniku fotochemického smogu. 

Toluen ovlivňuje hlavně centrální nervovou soustavu. Dráždí dýchací orgány, způsobuje 

srdeční arytmii a poškozuje játra a ledviny. Dráždí také kůži a oči. Akutní expozice 

způsobují bolesti hlavy, závratě, únavu, ztrátu koordinace a barevného vidění, zvracení 

a apatii. Chronická expozice způsobuje únavu, ztrátu soustředění a paměti, podrážděnost, 

trvalé bolesti hlavy a poškození mozečku. Toluen, viz Obrázek 4, může přecházet 

placentou do plodu a může se také nacházet v mateřském mléce [7, 19]. 

 

 

Obrázek 4: Toluen - dostupné z (http://chemistry.about.com). 

 

2.3.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky PAH 

 

Je to skupina látek skládající se z aromatických kruhů a neobsahující heteroatomy. 

Tato skupina látek vzniká během nedokonalého spalování, případně obrusem povrchu 

vozovky. Byla u nich bezpečně rozpoznána souvislost mezi expozicí a zvýšeným výskytem 

rakoviny. Zejména zplodiny naftových motorů obsahují vyšší koncentrace tuhých částic 

s naadsorbovanými PAH. Z několika set dosud popsaných látek tohoto typu patří 

k nejprostudovanějším benzo[a]pyren, který je klasifikován jako pravděpodobný chemický 

karcinogen. Kolem 15 % z celkových emisí této látky pochází právě z provozu motorových 

vozidel. Navíc nelze vyloučit, že automobilové emise mohou obsahovat i další, dosud 

neidentifikované polycyklické aromatické uhlovodíky s výrazně vyšším karcinogenním 

potenciálem a v úvahu je třeba vzít i případné synergické účinky jednotlivých látek této 

skupiny, které mohou výrazně zvýšit riziko vzniku nádorových onemocnění. Z hlediska 

vlivu těchto látek na lidské zdraví je proto žádoucí věnovat zvýšenou pozornost 
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biologickému monitorování jejich expozice. Viz Graf 6 lze názorně vidět nárůst 

individuální automobilové dopravy. Automobilů pohybujících se na cestách stále přibývá 

a produkované PAH rostou lineárně s přibývajícím počtem automobilů [7, 14]. 

 

 

Graf 6: Produkce PAH podle druhů dopravy [kg] - dostupné z (http://www.mzp.cz). 
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3 Další možné vstupy do životního prostředí 

 

Mezi další vstupy znečišťujících látek, které jsou možné z automobilové dopravy, 

patří kromě zmíněných výfukových zplodin zplodiny pocházející z úniku provozních 

kapalin a olejů, otěru pneumatik a uvolňováním z nich jemných částic do prostředí 

o velikosti 70 nm - 90 nm a otěr brzdového obložení a brzdových destiček. I z těchto 

materiálů se uvolňují do prostředí látky, které působí na životní prostředí negativně. 

V práci se věnuji otěru frikčních materiálů vyskytujících se na brzdách. Kromě otěru 

pocházejícího speciálně z cest mohou vnikat prachové částice do životního prostředí 

z dalších možných zdrojů, které z cest nepocházejí a jedná se o částice pocházející z otěru 

pneumatik, emitované částice ze spalovacích procesů, které nazýváme saze a PAH, dále 

sůl z údržby silnic a v neposlední řadě organické zbytky, hlavně během podzimního opadu 

stromů [20, 21, 22]. 

 

3.1 Únik motorových olejů 

 

Motorové oleje, jiným názvem maziva, jsou kapaliny naprosto nezbytné 

pro bezporuchový chod motorů všech typů. Můžeme také říci, že motorový olej 

je souhrnné označení celé skupiny minerálních olejů používaných jako maziva a chladiva, 

vykazující v motorech též těsnící a čistící funkci. Jsou vyráběny v rafineriích zpracováním 

ropy, která je zbavena vody a dalších nečistot. Základ motorových olejů je potom získáván 

druhou destilací olejové frakce. Mají zásadní vliv na provoz motoru především z hlediska 

mazání a chlazení (motorový olej odvádí teplo vznikající hořením a třením částí motoru). 

Mezi další funkce motorových olejů řadíme schopnost odstraňování nečistot, ochranu před 

korozí, dotěsnění spalovacího prostoru a v neposlední řadě také tlumení hluku [23]. 

Podle způsobu výroby se dělí motorové oleje na minerální, polosyntetické 

a syntetické. Minerální oleje jsou oleje vyrobené z ropy, zatímco syntetické oleje jsou 

průmyslově vyrobené oleje z ropného základu na bázi křemíku nebo fosforu. 

Polosyntetické oleje tvoří minerální základ, který je však vyroben syntetickou cestou 
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a přidává se do něj syntetický olej určitého složení, přičemž syntetická část musí zabírat 

20 – 65 % celkového objemu [24]. 

 

 Minerální oleje 

 

Minerální olej se vyrábí destilací z ropy, kdy se oddělí lehčí a těžší uhlovodíkové 

složky a výsledný produkt se technologicky upravuje a aditivuje. Později se přidávaly 

antioxidanty a přísady pro zvýšení tlakového namáhání olejového filmu, s velkým 

úspěchem se používal chlór. Chlór ale způsoboval vnitřní korozi motoru a tak byl později 

nahrazen zinkovými sloučeninami. Dále přišly detergenty, které omezovaly tvorbu 

karbonu a neutralizovaly kyselé složky vzniklé z působení spalin a vzdušné vlhkosti, dále 

protiotěrové přísady a přísady čistící [25]. 

 

 Syntetické oleje 

 

Syntetický olej se vyrábí velmi náročnou technologií, kdy se z ropného základu 

extrahují pouze ty složky, které jsou pro mazání vhodné. Nepotřebné a nevhodné složky, 

které nelze normální destilací odstranit a v minerálním oleji zůstávají. U syntetických olejů 

nejsou přítomné, a tedy olejový základ neovlivňují. Takto získaný základový olej 

se aditivuje podobně jako olej minerální, ovšem mnoho aditiv je odlišných a vhodných 

pouze do synteticky vyráběných olejů. Velkou výhodou syntetických olejů je menší tvorba 

karbonu. Ten se vytváří stejně jako u minerálních olejů, ale tvoří se ho méně 

a u syntetických olejů je možné použití aditiv, které udržují karbon, což je usazenina 

tuhých zbytků paliva a olejů na vnitřních stěnách součástí spalovacích motorů, neustále 

ve vznosu, takže se téměř neusazuje [25].  

 

 

 

 



Bc. Jiří Karas: Kontaminace životního prostředí 

organickými látkami z nespalovacích procesů v automobilové dopravě 

2013    20 

 Polosyntetické oleje 

 

Pro výrobu se vezme minerální základ, který je vyroben syntetickou cestou a do něj 

se přimíchává syntetický olej určitého složení. Obsah syntetické složky podle normy nesmí 

být menší než 20 %, špičkové polosyntetické oleje obsahují až 65 % syntetického oleje. 

Polosyntetické oleje jsou výsledným kompromisem mezi oleji minerálními a plně 

syntetickými, od každé skupiny mají určité dobré vlastnosti. Nejsou sice jako celek lepší 

než oleje syntetické, ale určitě jsou kvalitativně na vyšší úrovni než oleje minerální [25]. 

 

3.2 Únik provozních kapalin 

 

Řadíme sem veškeré provozní kapaliny (brzdové, chladicí, kapaliny 

do ostřikovačů), které mohou unikat při provozu automobilu nebo při nečekaných 

haváriích, které vznikají na pozemních komunikacích [24].  

 

 Brzdová kapalina 

 

Je kapalina plnící funkci přenosu síly (tlaku) z brzdového pedálu na brzdové 

destičky. Touto kapalinou je naplněn hydraulický systém, který přenos tohoto tlaku 

umožňuje. Základní rozdělení brzdových kapalin je na kapaliny rostlinné, minerální 

a syntetické. Různé brzdové kapaliny mohou být postaveny na různých bázích, kterými 

jsou zpravidla rostlinné oleje, minerální oleje, silikonové oleje, glykoly a estery kyseliny 

trihydrogenborité nebo kyseliny trihydrogenfosforečné [24]. 
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 Chladicí kapalina 

 

Je zásaditá kapalina a její pH se pohybuje v rozmezí 9-10. Základ tvoří 

diethylenglykol, ethylenglykol a propylenglykol, dále malé množství vody (do 3 %) 

a aditiva. Tradiční automobilové chladicí kapaliny mají modrou barvu. K základu jsou zde 

přidávány silikáty, fosfáty, boráty, nitráty, nitrity, molybdenáty a tolyltriazoláty. Pokud 

se jedná o chladicí kapaliny na bázi organických kyselin, potom je jejich barva červená. 

Tyto chladicí kapaliny mají proti tradičním kapalinám nižší pH, mají lepší a dlouhodobější 

účinnost [24]. 

 

 Kapalina do ostřikovačů 

 

Jedná se o kapalinu, která je využívána k čištění skel předního a zadního okna 

a u moderních automobilů také k čištění světlometů. Z chemického hlediska je kapalina 

do ostřikovačů směsí vody, ethanolu, glykolu a dalších, hlavně vyšších alkoholů. Množství 

glykolu je 0,3 – 8 %. Vyšší alkoholy přítomné v kapalině jsou látky, které se svými 

charakteristickými vlastnostmi blíží vlastnostem ethanolu, dále jsou to barviva 

a aromatické látky. Uvažuje se o tom, že masivní používání těchto kapalin (miliardy litrů 

ročně) může vést k jejich kumulaci a následně ke znečištění ovzduší a vody. Důležitým 

argumentem je též korozivní působení alkoholů na kovy, plasty a pryže, ale také na beton 

(dochází k jeho odvápnění a tím k jeho rozpadu). Tyto obavy se však nevztahují 

na kapaliny do ostřikovačů jako takové, ale vztahují se k jejich kumulaci v životním 

prostředí [24]. 
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3.3 Otěr pneumatik 

 

Pneumatika je dutá pryžová obruč kol silničních vozidel. Slouží k tlumení nárazů 

a otřesů na vozovce, odolává smyku za různých povětrnostních situací a musí být odolná 

vůči mrazu a otěru. Při intenzivním brzdění se pneumatika otírá o silniční podložku 

a mohou se z ní emitovat látky, ze kterých je pneumatika složena. Nastává i zahřívání 

pneumatik a tím se usnadňuje emise organických látek z povrchu pneumatiky do okolního 

prostředí. Studie, které se již zabývaly otěrem pneumatik a výskytu těchto látek v silničním 

prachu a půdách dokazují, že se látky, ze kterých se pneumatiky skládají, vyskytují 

v životním prostředí. Na zdroji zinku, mědi, niklu, chromu, kadmia a olova se podílí také 

otěr pneumatik a jejich opotřebení při používání v automobilové dopravě. Jedná se o látky 

vznikající antropogenním působením. Pro další potvrzení této teorie bylo využito 

morfologie a elementární analýzy částic vznikajících opotřebením pneumatik získaných 

za laboratorních podmínek v porovnání se vzorky silničních prachů. Analýzou SEM 

silničních prachů byly vidět zřetelně hranaté a dobře oddělené částice znečišťujících látek. 

Silniční prach obsahoval vysoké množství protáhlých částic s drsným povrchem 

pocházející z otěru a tyto komponenty byly identifikovány jako částice pocházející 

z opotřebení pneumatik. Materiály s podobnou morfologií byly nalezeny v částicích 

opotřebení pneumatik získaných v laboratorních podmínkách [26]. 

 

3.3.1 Chemická charakteristika pneumatik 

 

Pneumatiky, které se používají v automobilové dopravě, mají podobné chemické 

složení, viz Graf 7. Skládají se z gumy a textilních a ocelových výztuží. Guma se obecně 

skládá z elastomerů syntetických (poly-butadien, polystyren-butadien, polyizopren) 

a přírodních, které se získávají z kaučuku. Dále obsahují síru a složky obsahující síru, saze, 

oxid zinečnatý, uhlovodíkové oleje a další chemické sloučeniny jako jsou stabilizátory, 

antioxidanty atd. Pneumatiky obsahují 30 % sazí jako zpevňovací plnidlo. Rozkladem 

odpadních pneumatik vznikají saze obsahující anorganické sloučeniny [27]. 
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Graf 7: Složení pneumatiky - dostupné z (http://www.pneu-peterka.cz). 

 

3.4 Brzdová soustava 

 

Brzdová soustava je nejdůležitější částí vozidla z hlediska aktivní bezpečnosti. 

Slouží ke zpomalení rychlosti vozidla, respektive na jeho úplném zastavení. Brzdy ovládá 

pouze pravá noha řidiče, jejich účinek musí být odstupňovaný (regulovatelný), musí 

působit optimálním účinkem na všechna kola a při brzdění se nesmí vozidlo vychýlit 

z přímého směru. Při brzdění vozidla se snižuje pohybová energie, která se mění na teplo. 

Brzdy lze dělit podle konstrukce na kotoučové a bubnové. Od používání bubnových brzd 

se v poslední době upouští a na přední nápravě se již na nově prodávaných vozidlech 

nevyskytují. Na zadní nápravě jsou přítomny pouze v případě lehkých, malých a levných 

vozidel [28]. 
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3.4.1 Kotoučová brzda 

 

V současnosti ji nalezneme u všech automobilů, přinejmenším na přední nápravě, 

která nese větší zatížení. Kotoučové brzdy se v dnešní době montují většinou i na zadní 

nápravu. Velkou výhodou kotoučové brzdy je její lepší odvod tepla a její větší brzdný 

účinek. Kotoučová brzda se skládá z brzdového kotouče, který je pevně spojen s nábojem 

kola. Dále z brzdového třmenu, hydraulických pístů a brzdových destiček. Brzdného 

účinku je dosaženo třením brzdových destiček o samotný brzdový kotouč. Kotoučová 

brzda je brzda, jejíž pracovní částí je kotouč. Kotouč je spojen s nábojem kola. Brzdný 

přítlak je tvořen pomocí brzdových destiček, které jsou k němu přitlačovány. Přítlak 

brzdových destiček na brzdový kotouč je způsoben pomocí brzdového pístu, který 

je podporován hydraulickou kapalinou [29]. 

Kotoučová brzda, viz Obrázek 5, je sestavena z kotouče neboli rotoru, ve většině 

případů z kovových částic a u automobilů s vyšším výkonem s příměsí keramických částic, 

díky této příměsi je menší opotřebení a váha brzdového kotouče. Další část tvoří brzdové 

destičky, které spolu s kotoučem způsobují tření. Poté následuje brzdový třmen, ve kterém 

jsou připevněny brzdové desky a namontovaný brzdový píst. Na brzdový píst je připojena 

brzdová hadička s brzdovou kapalinou. Vlivem tření vzniká při brzdění teplo. Zahřívají 

se především kotouče brzd. To vedlo ke vzniku kotoučů chlazených. Kotouče jsou 

vyráběny z litiny, popřípadě z keramicko-uhlíkových vláken u sportovních aut [29]. 
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Obrázek 5: Kotoučová brzda - dostupné z (http://www.sien.cz). 

 

3.4.2 Brzdová destička 

 

Brzdové destičky, viz Obrázek 6, jsou části brzdového systému, pomocí kterých 

se vytváří tlak na brzdový kotouč, což následně vede k zabrzdění vozidla. Jedná se o dvě 

vzájemně spojené části kovu a třecího materiálu, na které se používají různé materiály 

pojmenované frikční kompozity. Ty byly dříve s příměsí azbestu, u kterého však poté byly 

zjištěny karcinogenní účinky. Dnes jsou již brzdové destičky azbestu zbaveny a používají 

se organické, kovové nebo kovokeramické. U kotoučových brzd je to podpůrná kovová 

destička a přilepený třecí segment [28]. 

Na brzdové destičky se kladou následující požadavky: vysoká životnost, velká 

tepelná a mechanická pevnost, stálý součinitel tření i při vysokých teplotách, minimalizace 

slábnoucího účinku brzd „fadingu“ při opakovaném a dlouhotrvajícím brzdění, minimální 

citlivost vůči vodě a nečistotám, odolnost proti vytváření sklovité povrchové vrstvičky při 

vysokém tepelném zatížení [28]. 
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Obrázek 6: Brzdová destička - dostupné z (http://www.jpluszparts.cz). 

 

 

3.4.3 Frikční materiály pro brzdová obložení 

 

Frikční materiály používané pro automobilový průmysl jsou stále ve vývoji s cílem 

zlepšení jejich odolnosti proti opotřebování. Frikční materiály obsahují kompozity 

s pryskyřičným pojivem, jsou považovány za jedny z nejkomplikovanějších kompozitních 

materiálů a mohou obsahovat až 20 různých komponent v různém koncentračním rozmezí. 

Tyto materiály musí být konstruovány tak, aby udržovaly stabilní frikční koeficient, 

spolehlivou pevnost a dobrou rezistenci proti otěru a to v širokém rozmezí podmínek. 

Mimo to tyto materiály musí být kompatibilní s litinovým diskem a tvořit stabilní frikční 

film. Je známo, že pro produkci brzdného systému se používá až 700 různých druhů 

materiálů. Použití daného typu a jeho množství je dáno s ohledem na jeho příspěvek 

pozitivních či negativních vlastností do celého kompozitu [30, 31]. 

 

 

 

 

 



Bc. Jiří Karas: Kontaminace životního prostředí 

organickými látkami z nespalovacích procesů v automobilové dopravě 

2013    27 

 

Kompozity s pryskyřičným pojivem obsahují čtyři skupiny složek: 

 

 Pojiva - nejčastěji pryskyřice, vykazující vysokou teplotní stabilitu. 

 Plnidla - např. jíly, BaSO4, CaCO3, které snižují cenu kompozitu a nezhoršují jeho 

požadované vlastnosti. 

 Modifikátory tření - např. Al2O3, grafit, koks, kovové prášky a částice, které 

ovlivňují frikční koeficient a zdokonalují odvod tepla. 

 Zesilující materiály na bázi vláken zajišťující pevnost a teplotní stabilitu [30, 32]. 

 

 

Složení kompozitních materiálů s pryskyřičným pojivem je přehledně uvedeno, viz 

Tabulka 3. 

 

Tabulka 3: Jednotlivé skupiny složek kompozitních materiálů s pryskyřičným pojivem                                          

- dostupné z (http://projekt150.ha-vel.cz). 

Pojivo 

fenolová nebo kresolová pryskyřice 

guma, kešu pryskyřice 

Hmot. % 

10-15% 

2-10% 

Plnidla 

baryt BaSO4 

oxid vápenatý, oxid hořečnatý 

jíly, fylosilikáty 

oxid hlinitý 

plasty 

  

10-20% 

0-5% 

0-10% 

0-2% 

0-10% 
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Modifikátory tření 

železo, měď, mosaz (prášek nebo piliny) 

grafit, koks 

sulfid antimonitý 

disulfid molybdenu 

  

5-25% 

0-5% 

0-5% 

5-30% 

Výztuž 

vlákna 

  

5-20% 

 

3.4.4 Otěr z brzd 

 

Pokud jsou použity brzdy při brzdění v automobilové dopravě, tření mezi 

brzdovým kotoučem a brzdovým obložením vede vždy k uvolnění otěrových částic. 

Brzdění je spojeno s emisí otěrových částic v elementární formě. Jedná se o organické 

a anorganické sloučeniny. Materiál třecího obložení je složitá směs a může obsahovat 

až 30 různých složek typicky spojených s variacemi fenolové pryskyřice. Brzdové 

materiály také typicky obsahují pevná maziva, brusiva, plniva a další vyztužující vlákna 

a částice. V závislosti na podmínkách může být otěr částečně přitahován k vozidlu, 

ale značná část se uvolňuje jako prachové částice do vzduchu. Přestože je pro 

automobilovou dopravu charakteristické studovat emise z výfukových plynů či opotřebení 

pneumatik a jejich dopady na životní prostředí, otěru z brzd se nepřisuzuje velká 

pozornost. Při procesu brzdění nastává termo-oxidační degradace organických látek 

přítomných v brzdovém obložení. Tento proces vede k tvorbě a uvolnění těkavých 

organických sloučenin (VOC). V otěru byly zaznamenány i polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAH). Tyto těkavé produkty vznikající při otěru mohou negativně ovlivnit 

životní prostředí a měla by být těmto látkám věnována velká pozornost. Jsou to látky 

vykazující mutagenní charakter [33, 34]. 
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Uvolněné částice z otěru brzd mohou být kvalifikovány jako polétavý prach nebo 

menší částice. Velikosti otěrových částic leží v poměrně širokém intervalu od několika 

milimetrů až po jednotky nanometrů. Otěr brzd v automobilové dopravě obsahuje částice 

o velikosti mezi 10 nm a 20 µm. Tyto nejmenší částice o velikosti jednotek nanometrů 

mohou být snadno vdechnuty do dýchacích cest, což způsobuje nebezpečí oxidativního 

stresu a zánětu. Je prokázáno, že nanočástice, pokud jsou vdechnuty a dostanou 

se do organismu, jsou přenášeny krví a odnášeny do cílových tkání jako jsou játra, ledviny 

a mozek. Vzhledem k malé velikosti nanočástic je jejich sedimentace velmi pomalá a při 

uvolnění do ovzduší mohou být tyto částice přepravovány tisíce kilometrů  

od zdroje [33, 35]. 

Distribuce velikosti otěrových částic, které jsou emitovány do ovzduší při 

brzdových simulacích na dynamometru, představující provoz automobilu v městských 

aglomeracích se liší v závislosti na teplotě a třecí ploše. Otěrové částice menší než 500 nm 

se uvolňovaly za nižších teplot při testování, částice o velikostech menších než 100 nm, 

které jsou považovány za nanočástice, se postupně uvolňovaly ve větších koncentracích při 

vzrůstající teplotě stoupající k 300°C. Počet otěrových částic v řádu nanometrů 

vznikajících při laboratorní simulaci byl o několik řádů vyšší ve srovnání s částicemi 

v řádech mikrometrů. Anorganické látky obsažené při testování otěrů vznikajících při 

brždění zahrnují látky, jako jsou Fe, Cu, Sn, Zn a S a také částice sazí a grafitu [33]. 
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4 Experimentální část 

 

Výzkum v rámci diplomové práce je zaměřen na kontaminaci životního prostředí 

organickými látkami z nespalovacích procesů v automobilové dopravě. Experimentální 

část se zabývala možnou kontaminací organických látek uvolňujících se při procesu 

brzdění z brzdových destiček automobilů. V rámci diplomové práce byly provedeny 

analýzy vybraných brzdových destiček, které jsou běžně používány ve vozidlech 

pohybujících se v České republice a modelových vzorků destiček se zaměřením zejména 

na organické látky, které jsou extrahovatelné organickými rozpouštědly. Dále byla 

provedena analýza vzorků půdy a prachových částic odebraných v blízkosti anebo přímo 

na vybraných rušných komunikacích v Ostravě-Porubě. Analýzy odebraných vzorků byly 

dále doplněny o analýzy TOC, TC, XRFS a SEM s cílem zjistit další významné 

charakteristiky. Analýza organických látek, kterou jsem prováděl, probíhala na Oddělení 

organické analýzy a katalytických procesů v Centru nanotechnologií VŠB-TUO, 

doprovodné analýzy byly provedeny na oddělení fázové a strukturní analýzy na stejném 

pracovišti. 

 

4.1 Odběr vzorků z komunikací 

 

Odběr reprezentativních vzorků probíhal v měsíci listopadu roku 2012. Vzorky 

jsem odebral 19. listopadu na frekventovaných komunikacích Rudná a 17. listopadu 

v Ostravě-Porubě, kde je zvýšená pravděpodobnost intenzivního brzdění při sjíždění 

osobních a nákladních automobilů z ulice Rudná na ulici 17. listopadu, kde se rychlost 

automobilů výrazně snižuje, až úplně zastavuje před křižovatkou. Z toho lze usuzovat 

využívání brzdného účinku kotoučových brzd a vzniku potenciálních otěrů brzdových 

destiček, které jsou součástí brzdného systému u všech projíždějících automobilů a poté 

jsou tyto otěry emitovány do okolí. Místa odběrů vzorků jsou zřetelně označena, 

viz Obrázek 7. 
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Důvodem pro výběr uvedené lokality pro odběr vzorků bylo dlouhodobé uzavření 

Svinovských mostů a komunikace Opavská v Ostravě. Značná část automobilů byla 

převedena na komunikaci Rudná a tím se zvýšil počet automobilů projíždějících po této 

komunikaci. V místě odběru také neprobíhá úklid a čištění silnic a potenciální znečištění 

může přetrvávat v blízkém okolí. 

 

 

Obrázek 7: Místa odběrů vzorků (značena červeně) - dostupné z (http://www.mapy.cz). 

 

Odběry probíhaly 19. listopadu 2012 mezi 12. - 13. hodinou. Meteorologické 

podmínky byly následující: zataženo, teplota okolního vzduchu 4°C, jižní vítr o rychlosti 

3 m∙s
-1

, relativní vlhkost vzduchu 80 %, sucho [36]. 

Celkem jsem odebral 3 vzorky. Vzorek půdy ze zatravněné plochy na okraji silnice, 

vzorek prachu ze silnice a vzorek prachu odebraný na silnici v bezprostřední blízkosti před 

křižovatkou. Odběry každého vzorku byly z několika bodů na ploše. Jednalo se zhruba 

o 5 bodů tak, aby byl vzorek reprezentativní, v případě vzorku půdy byl rovněž proveden 

pouze odběr z povrchu (hloubka několik cm). Z povrchu vzorkovacích míst byly vzorky 

shrnuty čistou lopatkou z umělé hmoty a poté vsypány do tmavých skleněných vzorkovnic 

a neprodyšně uzavřeny uzávěrem s teflonovým těsněním, aby organické látky v prachu 

a půdě nemohly reagovat na světle, viz Obrázek 8. Poté byl materiál uchováván v lednici 

za konstantní teploty 8°C až do doby provedení analýz. 
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Obrázek 8: Vzorkovnice s odebranými vzorky, autor: Jiří Karas, 2013. 

 

4.2 Brzdové destičky pro organickou analýzu 

 

Pro organickou analýzu bylo použito 5 typů brzdových destiček. Jedná 

se o destičky typu FERODO 4454, GALFER, JURID, SG6C a SAMPLE 6C. 

Brzdové destičky FERODO 4454, GALFER a JURID jsou komerčně vyráběny 

a používají se v automobilech mnoha evropských značek jako například Škoda, Citroën, 

Fiat, Peugeot, BMW, Audi, Volkswagen, Seat. 

Brzdové destičky SG6C a SAMPLE 6C jsou modelové vzorky s charakteristickým 

složením, které byly připraveny pro testování v Centru nanotechnologií VŠB-TUO v rámci 

spolupráce s univerzitou v Carbondale, USA [34]. 

Pro organickou analýzu jsem všechny uvedené destičky mechanicky silou pomocí 

technického pilníku opiloval a takto získaný rozrušený materiál již byl bez dalších úprav 

analyzován. 
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4.3 Použité chemikálie a materiál 

 

 aceton (CH3COCH3) pro kapalinovou chromatografii, čistota 99,8%,  

Sigma - Aldrich 

 bezvodý síran sodný (Na2SO4), čistota 99%, Lachn-er 

 dusík (N2), čistota 4,8 (99,998 %), SIAD 

 hexan (C6H14) pro organickou stopovou analýzu, čistota 95+ %, Chromservis s.r.o. 

 methanol (CH3OH), čistota 99,9 %, Riedel-de Haën 

 mořský inertní písek, Büchi 

 oxid křemičitý (SiO2) ve formě aktivovaného silikagelu teplotou 150°C,  

Sigma - Aldrich 

 skelná vata 

 

 brzdová destička FERODO 4454  

 brzdová destička GALFER  

 brzdová destička JURID  

 brzdová destička SAMPLE 6C 

 brzdová destička SG6C 

 vzorek prachu z křižovatky 

 vzorek prachu z cesty 

 vzorek půdy 
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Tabulka 4: Vlastnosti acetonu, hexanu a methanolu (literatura katalog Aldrich). 

 Aceton Hexan Methanol 

CAS 67-64-1 110-54-3  

110-54-3 

 

110-54-3 

 

110-54-3 

 

14742-26-8 

M 58,08 g∙mol
-1

 86,18 g∙mol
-1

 33,03 g∙mol
-1

 

Tt - 94,9 °C - 95 °C 12 °C 

Tv 56,53 °C 69 °C 64 °C 

 

4.3.1 Použité laboratorní vybavení 

 

 extrakční cely o velikosti 20 ml (přístroj Speed Extractor 916) 

 jímací lahve pro extrakci za zvýšeného tlaku o obsahu 240 ml 

 kádinky o obsahu 50 ml a 100 ml 

 kovový stojan na zkumavky  

 laboratorní lžička 

 laboratorní pinzeta 

 odměrné laboratorní sklo pro odfoukávání dusíkem s ryskou 1 ml 

 skleněná váženka 

 sorpční kolona 

 stojan 

 střička s demineralizovanou vodou 

 třecí miska s paličkou 

 vialky (1 ml) 

 zkumavky o objemu 10 ml 

 

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=110-54-3&Units=SI
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=110-54-3&Units=SI
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=110-54-3&Units=SI
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=110-54-3&Units=SI
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=110-54-3&Units=SI
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=110-54-3&Units=SI
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4.4 Použité přístroje a zařízení 

 

 GC/MSD 7890A/5975C, výrobce Agilent Technologies. 

 TOC analýza - přístroj MULTI N/C 3100 Carl Zeiss Jena, pec HT 1300. 

 Speed - Extractor E916 pro extrakci za zvýšeného tlaku, výrobce Büchi, viz 

Obrázek 9. 

 TurboVap II, zařízení pro odfoukávání rozpouštědel proudem dusíku, výrobce 

Zymark USA. 

 Energiově disperzní rtg. fluorescenční spektrometr SPECTRO X-LAB, Rh - 

rentgenová lampa (2 kW, chlazení vodou), primární rtg. záření je modifikováno 

polarizačními terčíky (Al2O3 a B4C) a sekundárními terčíky (Pd, Co a Cd), 

detektor Si(Li), chlazený kapalným dusíkem, analýza ve vakuu. 

 Skenovací elektronový mikroskop PHILIPS XL-30 s rentgenovým spektrometrem 

EDAX. 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). 

 

 

Obrázek 9: Speed - Extractor E916 pro extrakci za zvýšeného tlaku, Autor: Jiří Karas, 2013. 
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4.4.1 Ostatní zařízení 

 

 laboratorní vibrační mlýn 

 laboratorní analytické váhy typu 6110 Balance, viz Obrázek 10. 

 laboratorní sušárna WSU 200 

 

 

Obrázek 10: Laboratorní analytické váhy typu 6110 Balance, Autor: Jiří Karas, 2013. 
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4.4.2 Použité metody k vyhodnocování 

 

Naměřená data byla zpracována programovým vybavením jednotlivých přístrojů: 

 

 GC-MSD - Chemstation E.02.02.1431, copyright © 1989 - 2011, Agilent 

technologies, Inc. 

 MS WORD 2010, MS EXCEL 2010, CorelDRAW Graphics Suite X3. 

 

4.5 Příprava odebraných vzorků a brzdových destiček 

 

Odebrané vzorky z prostředí komunikací jsem před analýzou pomocí extrakce 

za zvýšeného tlaku s využitím přístroje Speed - Extractor E916 upravoval, vzhledem 

k tomu, že materiál byl o různé vlhkosti. Půda byla vlhká a nejvíce hrudkovitá, prach 

z cesty byl vlhký a také hodně hrudkovitý a prach odebraný z křižovatky byl sušší a méně 

hrudkovitý. Předúprava vzorků zahrnovala mechanické vybrání ze všech tří odebraných 

vzorků větších či menších kamenů a kusů organické hmoty pomocí laboratorní pinzety 

a laboratorní lžičky. Vzorky byly dále rozmělněny pomocí třecí misky s paličkou na velmi 

jemnou frakci. Takto připravené vzorky půdy a prachu z cesty a křižovatky již splňovaly 

požadavky pro provedení extrakce. 

Vzorky obrusů z brzdových destiček byly použity pro extrakci organických látek 

bez dalších předúprav. 

Pracoval jsem na organické analýze všech vzorků brzdových destiček a odebraných 

přírodních vzorků. Metoda XRFS u brzdových destiček byla již dříve provedena a převzal 

jsem ji od pana doc. Ing. Vladimíra Tomáška CSc. z Centra Nanotechnologií, oddělení 

fázové a strukturní analýzy Na tomto oddělení byla provedena rovněž příprava odebraných 

přírodních vzorků a jejich analýza metodami SEM, TOC a TC.  
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4.6 Extrakce za zvýšeného tlaku 

 

Pro metodu extrakce za zvýšeného tlaku jsem v laboratoři organické analýzy 

v Centru Nanotechnologií VŠB-TUO použil přístroj Speed - Extractor E916 vyrobený 

společností Büchi. 

 

4.6.1 Parametry přístroje Speed - Extractor E916  

 

Přístroj Speed - Extractor E916 umožňuje provést až 6 extrakcí najednou v různém 

rozsahu provozní teploty a tlaku. Pro provoz je k přístroji připojen zdroj N2, který slouží 

jako inertní médium pro tlakování přístroje a transport extraktu z extrakčních cel 

do sběrných nádob a daná rozpouštědla, která budou použita pro extrakční proces. 

Extrakce probíhá staticky, což znamená, že rozpouštědlo je uvedeno do kontaktu 

se vzorkem po určitý čas zvolený obsluhou a po uplynutí tohoto času je extrakt vypuštěn 

do sběrných nádob. Tento proces je nazýván extrakční cyklus. Ke zvýšení výtěžnosti lze 

použít při jedné extrakci více extrakčních cyklů za sebou. Hlavní technické parametry 

přístroje jsou uvedeny, viz Tabulka 5 [37]. 

 

Tabulka 5: Technické parametry přístroje Speed - Extractor E916 (Proske, P., 2012) [37]. 

Speed Extractor E916 

Počet extrakčních pozic: 6 

Velikost extrakčních cel: 

10 ml 

20 ml 

40 ml 

Rozsah provozní teploty: 30 až 200 °C 

Rozsah provozní tlaku: 50 až 150 bar 

Rozsah provozního průtoku: 1 až 50 ml∙min
-1

 

Požadavek na připojený N2: 5 až 9 bar 

Max. počet rozpouštědel: 4 
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Mezi výhody použití přístroje Speed - Extractor E916 pro extrakce látek 

z pevných matric patří především: 

 

 Vysoká extrakční rychlost a možnost extrahovat více vzorků najednou. 

 Nízká spotřeba rozpouštědla pohybující se v rozmezí 5 až 60 ml na jeden vzorek. 

 Vysoký stupeň automatizace vedoucí ke zjednodušení práce a zvýšení bezpečnosti. 

 Jednoduché čištění díky separátním odpadním nádobám. 

 

4.6.2 Základní popis přístroje Speed - Extractor E916 

 

Přístroj Speed - Extractor E916 se skládá z těchto hlavních částí:  

 

 Čerpadlo - jehož úkolem je distribuce a směšování zvolených rozpouštědel. 

Umožňuje použít pro extrakci směs až 4 rozpouštědel. Výhodou je, že tvorba směsi 

je u přístroje plně automatická. Jednotlivá rozpouštědla jsou k přístroji připojena 

samostatně teflonovými hadičkami a čerpadlo je dle nastavení obsluhy připraví 

v požadovaném poměru. Rozpouštědlo nebo jejich směs je čerpáno soustavou 

potrubí do extrakčních cel umístěných v topném bloku [37]. 

 

 Topný blok - do kterého jsou vkládány extrakční cely. Slouží k zahřívání 

extrakčních pozic na požadovanou teplotu [37]. 

 

 Zařízení pro sběr extraktu - ve kterém jsou uloženy sběrné nádoby, do kterých 

je jímán extrakt. K přístroji jsou dodávány nádoby o objemu 60 a 240 ml a jejich 

výběr záleží na počtu extrakčních cyklů a množství rozpouštědla [37]. 
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Obrázek 11: Schéma přístroje Speed - Extractor E916 (Proske, P., 2012) [37]. 

 

4.6.3 Použitá metoda pro vysokotlakou extrakci 

 

Použita metoda extrakce měla tyto nastavené parametry: jako extrakční činidlo byla 

použita směs aceton:hexan v poměru 50:50, jako nosné medium byl použit plynný N2. 

Tlak, při kterém extrakce probíhala, byl nastaven na 100 bar a teplota na 100 °C. Extrakční 

metoda probíhala ve 3 cyklech po 15 minutách s množstvím 15 ml extrakčního činidla. 

Celá extrakce probíhala 108 minut. Parametry tlak, teplota a obě rozpouštědla byla vybrána 

na základě doporučení výrobce extrakčního zařízení a výsledků validace extrakčních 

metod pro PCB, PAH a jiné organické sloučeniny, které byly provedeny na CNT v rámci 

uvedení přístroje do provozu a které se projevily jako dostačující a zaručující výtěžnost 

minimálně nad 85%. 
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4.7 Příprava laboratorních vzorků 

 

Připravil jsem celkem 8 vzorků k organické analýze, 5 vzorků brzdových destiček 

FERODO 4454, GALFER, JURID, SAMPLE 6C a SG6C a 3 vzorky přírodního 

charakteru. Vzorek odebrané půdy a dvou vzorků prachů z cesty a křižovatky. Všechny 

vzorky jsem připravil obdobným způsobem. 

 

4.7.1 Extrakce vzorků brzdových destiček 

 

Všechny brzdové destičky jsem k extrakci a k dalšímu měření připravil stejným 

způsobem. Navážil jsem na pěti skleněných váženkách postupně vždy 3 g vzorků 

brzdových destiček FERODO 4454, GALFER, JURID, SAMPLE 6C a SG6C. Poté jsem 

všechny připravené vzorky převedl do připravených kovových cel, viz Obrázek 12. 

Vespod jsou tyto cely uzavřené kovovým šroubem, na něm položenou kovovou fritou 

a papírovým filtrem. Do každé cely byl do jedné třetiny přidán inertní písek jako drenážní 

vrstva. Poté jsem vsypal navážený vzorek a do výšky asi 1 cm před zúžením kovové cely 

byl dosypán inertní písek, prostor v horní části je důležitý pro proudění rozpouštědel. 

Všechny kovové cely byly uzavřeny papírovým filtrem a vloženy do topného bloku 

přístroje Speed - Extractor E916 pro extrakci za zvýšeného tlaku k plánované extrakci, 

která je popsána výše. Po dokončení celé extrakční metody byly vzniklé vzorky odfoukány 

a zakoncentrovány pomocí N2 na objemy 5 ml pomocí přístroje TurboVap II. Následně 

jsem připravil skleněné sorpční kolony pro každý extrakční vzorek brzdové destičky 

zvlášť, do kterých byla vložena skelná vata jako drenážní vrstva, 3 g aktivovaného 

silikagelu na pročištění vzorků od nežádoucích organických látek polárnějšího charakteru 

a 1 g bezvodého Na2SO4 k zachycení případné vlhkosti ve vzorku. K promývání sorpčních 

kolon byl použit hexan. Přečištěné extrakty zachycené na výstupu ze sorpčních kolon byly 

odfoukány a zakoncentrovány pomocí plynného N2 na objemy 1 ml a převedeny do vialek 

a následně připraveny na změření pomocí metody plynové chromatografie s hmotnostní 

detekcí. Ve vzorcích byla prováděna pouze kvalitativní screeningová analýza s cílem získat 

přehled o vyskytujících se organických látkách. 
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Obrázek 12: Kovové cely (20 ml) pro přístroj Speed - Extractor E916, Autor: Jiří Karas, 2013. 

 

4.7.2 Extrakce vzorku půdy a prachů 

 

Všechny odebrané přírodní vzorky jsem k extrakci a dalšímu měření připravil 

stejným způsobem. Navážil jsem na třech skleněných váženkách postupně vždy 3 g vzorků 

odebrané půdy a prachů. K těmto vzorkům jsem přidal 1 g bezvodého Na2SO4 

a 1 g mořského inertního písku, vše jsem důkladně promíchal dohromady. Bezvodý 

Na2SO4 byl přidán z důvodu vysušení přílišné vlhkosti vzorků a inertní mořský písek pro 

provzdušnění vzorků. Největší vlhkost vykazoval vzorek odebrané půdy a nejmenší vzorek 

prachu z křižovatky. Všechny vzorky byly vlhké natolik, aby musel být přidán bezvodý 

Na2SO4. Poté jsem všechny připravené vzorky převedl do připravených kovových cel, 

viz Obrázek 12. Vespod jsou tyto cely uzavřené kovovým šroubem, na něm položenou 

kovovou fritou a papírovým filtrem. Poté jsem vsypal navážené vzorky a do výšky asi 

1 cm před zúžením kovových cel byl vždy dosypán inertní písek. Prostor v horní části 

je důležitý pro proudění rozpouštědel. Všechny kovové cely byly uzavřeny papírovým 

filtrem a vloženy do topného bloku přístroje Speed - Extractor E916 pro extrakci 

za zvýšeného tlaku k plánované analýze, která je popsána výše. Po dokončení celé 

extrakční metody byly vzniklé vzorky, které měly v případě půdy žlutou barvu a v případě 
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vzorků prachů barvu žlutohnědou odfoukány a zakoncentrovány pomocí plynného N2 

na objemy 5 ml pomocí přístroje TurboVap II. Následně jsem připravil tři skleněné sorpční 

kolony pro každý z extrahovaných materiálů zvlášť, do kterých byla vložena skelná vata 

jako drenážní vrstva, 3 g aktivovaného silikagelu na pročištění vzorku od nežádoucích 

organických látek polárnějšího charakteru a 1 g bezvodého Na2SO4 k zachycení případné 

vlhkosti ve vzorku. K promývání sorpčních kolon byl použit hexan. Jímal jsem několik 

frakcí, než byly vzorky, které protékaly kolonami, bezbarvé. Jak čištění extrahovaných 

vzorků v kolonách probíhalo, je patrné, viz Obrázek 13. Přečištěné extrakty zachycené 

na výstupu ze sorpčních kolon byly odfoukány a zakoncentrovány pomocí plynného N2 

na objemy 1 ml a převedeny do vialek. V této chvíli byly vzorky připraveny k analýze 

pomocí metody plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Ve vzorcích byla prováděna 

pouze kvalitativní screeningová analýza s cílem získat přehled o vyskytujících 

se organických látkách. 

 

 

Obrázek 13: Pročištění extrahovaných vzorků v sorpční koloně, Autor: Jiří Karas, 2013. 
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4.7.3 Screeningová analýza  

 

 GC/MSD 7890A/5975C, výrobce Agilent Technologies 

 

Screeningová kvalitativní analýza organických látek extrahovaných ze vzorků 

brzdových destiček a vzorků půdy a prachů byla provedena metodou plynové 

chromatografie s hmotnostní detekcí s využitím přístroje GC/MSD/7890A/5975C, výrobce 

Agilent Technologies vybaveným autosamplerem CTC CombiPal, viz Obrázek 14. 

Parametry přístroje při analýze: kolona DB XLB 30m x 0,250 mm x 0,25μm, nosný plyn 

helium, splitless nástřik, teplota nástřiku 280°C, teplota MSD interface 280°C, teplota 

iontového zdroje 230°C, teplota kvadrupólu 150°C, teplotní program 40°C, prodleva 

5 min, teplotní nárůst 10°C/ min na konečnou teplotu 280°C, průtok nosného plynu 

kolonou 1,2 ml/min. Vzorky byly analyzovány v režimu scan od 50 - 450 amu. 

Pro vyhodnocení byla použita knihovna hmotnostních spekter NIST 11 GC Method. 

 

 

Obrázek 14: GC/MSD 7890A/5975C, výrobce Agilent Technologies, Autor Jiří Karas, 2013. 
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5 Výsledky a diskuze 

 

Kapitola Výsledky a diskuze zahrnuje výsledky organické screeningové analýzy 

extraktů z brzdových destiček a odebraných vzorků, které jsou doplněny o další analýzy 

odebraných vzorků metodami rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRFS), skenovací 

elektronové mikroskopie (SEM) a analýzy organického uhlíku (TOC) společně s celkovým 

uhlíkem (TC). 

 

5.1 Výsledky organické analýzy brzdové destičky FERODO 4454 

 

Získané výsledky byly vyhodnoceny databázovým softwarovým programem 

NIST 11 GC Method, který zahrnuje hmotnostní spektra organických látek. Na základě 

porovnání naměřených hmotnostních spekter pro každou látku a databázových spekter byla 

každé organické látce přiřazena pravděpodobnostní hodnota výskytu. Relevance 

a identifikace jednotlivých organických látek byla provedena na základě shody reálného 

a databázového hmotnostního spektra. Pokud byla shoda vyšší než 80 %, byla látka 

považována za identifikovanou. Totožná identifikace byla provedena i u ostatních 

analyzovaných vzorků. Celkem bylo v extraktu ze vzorku FERODO 4454 identifikováno 

42 organických látek, přítomných látek však bylo mnohem více. Potvrzené látky jsou 

přehledně rozepsány, viz Tabulka 6. 

 

Tabulka 6: Identifikované organické látky ve vzorku FERODO 4454. 

Název látky Vzorec CAS MH [g∙mol
-1

] 

(Z)-9-Oktadecenamid C18H35NO 301-02-0 281,48 

[[4-(1,1-Dimethylethyl)fenoxy]methyl]oxiran C13H18O2 3101-60-8 206,28 

1-(3-Hydroxy-3-fenyl-1-triazenyl)-antra-

9,10-chinon 
C20H13N3O3 98496-82-3 343,34 

1,2,3,3,4-Pentamethylcyklopenten C10H18 197390-29-7 138,25 

1-Methylnaftalen, 2-Methylnaftalen C11H10 90-12-0 142,2 

2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzoimidazol C14H12N2O 2620-81-7 224,26 

2,6,10,14-tetramethylhexadekan C20H42 638-36-8 282,55 
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2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)cyklohexa-2,5-

dien-1,4-dion 
C14H20O2 719-22-2 220,31 

2,6-Diisopropylnaftalen   C16H20 24157-81-1 212,33 

2-Ethylhexanol C8H18O 104-76-7 130,23 

1-(2,2-Dimethylcyklopropyl)-2-fenylacetylen C13H14 294-91-1 170,25 

2H-1-benzopyran-2-on C9H6O2 91-64-5 146,14 

4,6-Dimethylundekan C13H28 17312-82-2 184,36 

8-Methylheptadekan C18H38 13287-23-5 254,49 

9H-Fluoren-9-on C13H8O 486-25-9 180,2 

Anhydrid-2-dodecen-1-yl(-) jantarové 

kyseliny 
C16H26O3 19780-11-1 266,38 

Naftalen C10H8 275-51-4 128,17 

Benzothiazol C7H5NS 95-16-9 135,19 

Bicyklo[3.2.1]oktan-2-on C8H12O 14252-05-2 124,18 

Butyl-2-methylpropyl ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 17851-53-5 278,34 

Dekamethylcyklopentasiloxan C10H30O5Si5 541-02-6 370,77 

Dibenzofuran C12H8O 132-64-9 168,19 

Diethyl-bis(trimethylsilyl) ester kyseliny 

křemičité 
C10H28O4Si3 3555-45-1 296,58 

Difenylether C12H10O 101-84-8 170,21 

Fenol C6H6O 108-95-2 94,11 

Heptadekan C17H36 629-78-7 240,47 

Hexadecyl ester 2-chloropropionové kyseliny C19H37ClO2 86711-81-1 332,95 

Hexadekan C16H34 544-76-3 226,44 

Isopropyldodekanoát C15H30O2 10233-13-3 242,4 

Methyl-11-oktadecenoát C19H36O2 52380-33-3 296,49 

Methylester hexadekanové kyseliny C17H34O2 112-39-0 270,45 

Naftalen C10H8 91-20-3 128,17 

Nonadec-1-en C19H38 18435-45-5 266,51 

Nonadekan C19H40 629-92-5 268,52 

Oktadekamethylcyklononasiloxan C18H54O9Si9 556-71-8 667,39 

Oktadekan C18H38 593-45-3 254,49 

Oktamethylcyklotetrasiloxan C8H24O4Si4 556-67-2 296,62 

Pentadekan C15H32 629-62-9 212,41 

Squalen C30H50 7683-64-9 410,72 

Tetradekamethylcykloheptasiloxan C14H42O7Si7 107-50-6 519,08 

Tetradekan C14H30 629-59-4 198,39 

Xanthon C13H8O2 90-47-1 196,19 
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5.2 Výsledky organické analýzy brzdové destičky GALFER 

 

Výsledky screeningové analýzy extraktu z brzdové destičky Galfer obsahují 

38 organických látek. Všechny jsou přehledně vypsány, viz Tabulka 7. 

 

Tabulka 7: Identifikované organické látky ve vzorku GALFER. 

Název látky Vzorec CAS MH [g∙mol
-1

] 

(Z)-9-oktadecenamid C18H35NO 301-02-0 281,48 

1,2,3,3,4-Pentamethylcyklopenten C10H18 197390-29-7 138,25 

2,2'-Methylenebis-fenol C13H12O2 2467-02-9 200,23 

2,5-Dihydroxybenzaldehyd C7H6O3 1194-98-5 138,12 

2,6,10,14-Tetramethylhexadekan C20H42 638-36-8 282,55 

2,6,10,14-Tetramethylpentadekan C19H40 1921-70-6 268,53 

2,6-Diisopropylnaftalen   C16H20 24157-81-1 212,33 

2-Bromooktadekanal C18H35BrO 56599-95-2 347,38 

2-Hydroxybenzaldehyd C7H6O2 90-02-8 122,12 

3-Chlorobenzalaceton C10H9ClO 146-90-5 180,63 

4,4 '-(Hexafluoroisopropyliden)difenol C15H10F6O2 1478-61-1 336,23 

4,4'-Methylenbis-fenol C13H12O2 620-92-8 200,23 

4-Hydroxybenzaldehyd C7H6O2 123-08-0 122,12 

Azulen C10H8 275-51-4 128,17 

Benzaldehyd-4-hydroxy-3,5-di-tert-butyl C15H22O2 1620-98-0 234,33 

Benzothiazol C7H5NS 95-16-9 135,19 

Butylhydroxytoluen C15H24O 128-37-0 220,35 

Dekamethylcyklopentasiloxan C10H30O5Si5 541-02-6 370,77 

Eikosan  C20H42 112-95-8 282,55 

Fenol C6H6O 108-95-2 94,11 

Heptadekan C17H36 629-78-7 240,47 

Hexadekan C16H34 544-76-3 226,44 

Hydrochinon C6H6O2 123-31-9 110,11 

Isopropyldodekanoát C15H30O2 10233-13-3 242,4 

Isopropylmyristát  C17H34O2 110-27-0 270,45 

Isopropylpalmitát C19H38O2 142-91-6 298,51 

Isopropylstearát C21H42O2 112-10-7 326,56 
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Methylester hexadekanové kyseliny C17H34O2 112-39-0 270,45 

Mono(2-ethylhexyl) ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 4376-20-9 278,34 

Naftalen C10H8 91-20-3 128,17 

Oktadekamethylcyklononasiloxan C18H54O9Si9 556-71-8 667,39 

Oktadekan C18H38 593-45-3 254,49 

o-Xylen C8H10 95-47-6 106,17 

Pentadec-3-yl-fenol C21H36O 501-24-6 304,51 

p-Xylen C8H10 106-42-3 106,17 

Squalen C30H50 7683-64-9 410,72 

Tetradekan C14H30 629-59-4 198,39 

Tributylacetylcitrát  C20H34O8 77-90-7 402,48 

 

5.3 Výsledky organické analýzy brzdové destičky JURID 

 

Výsledky screeningové analýzy extraktu z brzdové destičky Jurid potvrdily 

přítomnost 42 organických látek. Všechny jsou přehledně vypsány, viz Tabulka 8. 

 

Tabulka 8: Identifikované organické látky ve vzorku JURID. 

Název látky Vzorec CAS MH [g∙mol
-1

] 

(E)-eikos-3-en C20H40 74685-33-9 280,53 

1,2-Diethylcyklohexadekan C20H40 155-85-3 280,53 

1,3-Dimethylnaftalen C12H12 575-41-7 156,22 

1,6,7-Trimethylnaftalen C13H14 2245-38-7 170,25 

1,7,11-Trimethyl-4-(1-

methylethyl)cyklotetradekan 
C20H40 1786-12-5 280,53 

2,5-Dihydroxybenzaldehyd C7H6O3 1194-98-5 138,12 

2,6,10,14-Tetramethylhexadekan C20H42 638-36-8 282,55 

2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)cyklohexa-2,5-

dien-1,4-dion 
C14H20O2 719-22-2 220,31 

2-[(4-Hydroxyfenyl) methyl] fenol C13H12O2 2467-03-0 200,23 

2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyd C8H8O2 18362-36-2 136,15 

2-Hydroxybenzaldehyd C7H6O2 90-02-8 122,12 

3-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-1,1-dioxid-

1,2-Benzisothiazol 
C13H16N2O2S 309735-29-3 264,34 
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4,4'-Methylenebisfenol C13H12O2 620-92-8 200,23 

4-Hydroxybenzaldehyd C7H6O2 123-08-0 122,12 

9,10-Dimethylantracen C16H14 781-43-1 206,28 

9-Methylantracen C15H12 779-02-2 192,26 

Benzothiazol C7H5NS 95-16-9 135,19 

Butylhydroxytoluen C15H24O 128-37-0 220,35 

Cyklotriakontan C30H60 297-35-8 420,8 

Dekamethylcyklopentasiloxan C10H30O5Si5 541-02-6 370,77 

Dodekamethylcyklohexasiloxan C12H36O6Si6 540-97-6 444,92 

Dokos-1-en C22H44 1599-67-3 308,59 

Dokosa-1,21-dien C22H42 53057-53-7 306,57 

Dokosan C22H46 629-97-0 310,6 

Dotriakontan C32H66 544-85-4 450,87 

Eikosan C20H42 112-95-8 282,55 

Heneikosan C21H44 629-94-7 296,57 

Heptadekan C17H36 629-78-7 240,47 

Hexakos-1-en C26H52 18835-33-1 364,69 

Hexadekan C16H34 544-76-3 226,44 

Hexakosan                       C26H54 630-01-3 366,71 

Hexakosan-1-ol C26H54O 506-52-5 382,71 

Hydroquinon C6H6O2 123-31-9 110,11 

Methylester hexadekanové kyseliny C17H34O2 112-39-0 270,45 

Nonadekan C19H40 629-92-5 268,52 

Oktadekan C18H38 593-45-3 254,49 

Oktakosan C28H58 630-02-4 394,76 

Pentadekan C15H32 629-62-9 212,41 

Tetradekan C14H30 629-59-4 198,39 

Tetrakosan C24H50 646-31-1 338,65 

Tridekan C13H28 629-50-5 184,36 

Trikosan C23H48 638-67-5 324,63 
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5.4 Výsledky organické analýzy brzdové destičky SAMPLE 6C 

 

Výsledky screeningové analýzy extraktu z brzdové destičky Sample 6C potvrdily 

přítomnost 48 organických látek. Všechny jsou přehledně vypsány, viz Tabulka 9. 

 

Tabulka 9: Identifikované organické látky ve vzorku SAMPLE 6C. 

Název látky Vzorec CAS MH [g∙mol
-1

] 

(Z)-9-oktadecenamid C18H35NO 301-02-0 281,48 

(1-butylhexyl)benzen C9H12 98-82-8 120,19 

(1-butyloktyl)benzen C18H30 2719-63-3 246,43 

(1-ethyloktyl)benzen C16H26 4621-36-7 218,38 

(1-methylnonyl)benzen C16H26 4537-13-7 218,38 

(1-pentylhexyl)benzen C17H28 4537-14-8 232,4 

(2-methylthio)benzothiazol C8H7NS2 615-22-5 181,28 

1,2,3,3,4-Pentamethylcyklopenten C10H18 197390-29-7 138,25 

1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylchinolin C12H15N 147-47-7 173,25 

1,7,11-Trimethyl-4-(1-

methylethyl)cyklotetradekan 
C20H40 1786-12-5 280,53 

1-Methylfenantren C15H12 832-69-9 192,26 

2,2'-Methylenbisfenol C13H12O2 2467-02-9 200,23 

2-[(4-Hydroxyfenyl) methyl]fenol C13H12O2 2467-03-0 200,23 

2-Fenylbenzothiazol C13H9NS 883-93-2 211,28 

2-Hydroxybenzaldehyd C7H6O2 90-02-8 122,12 

2-Methyl-1H-Isoindol-1,3(2H)-dion C9H7NO2 550-44-7 161,16 

2-Methylfenol C7H8O 95-48-7 108,14 

3-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-1,1-dioxid-1,2-

benzisothiazol 
C13H16N2O2S 309735-29-3 264,34 

4,4'-Dihydroxybenzofenon  C13H10O3 611-99-4 214,22 

4,4'-methylenbis[2,6-dimethyl]fenol C17H20O2 5384-21-4 256,34 

4,4'-Methylenbis-fenol C13H12O2 620-92-8 200,23 

4-Hydroxybenzaldehyd C7H6O2 123-08-0 122,12 

4-Methylfenol C7H8O 106-44-5 108,14 

9-Methylantracen C15H12 779-02-2 192,26 

Benzothiazol C7H5NS 95-16-9 135,19 

Bis (2-methylpropyl) ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 84-69-5 278,34 
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Dekamethylcyklopentasiloxan C10H30O5Si5 541-02-6 370,77 

Dokosan C22H46 629-97-0 310,6 

Eikosan C20H42 112-95-8 282,55 

Fenol C6H6O 108-95-2 94,11 

Heptadekan C17H36 629-78-7 240,47 

Hexadekan C16H34 544-76-3 226,44 

Hexadekanamid C16H33NO 629-54-9 255,44 

Hexakosan                       C26H54 630-01-3 366,71 

Hydrochinon C6H6O2 123-31-9 110,11 

Cholestan C27H48 481-21-0 372,67 

Methenamin C6H12N4 100-97-0 140,19 

N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-1,4-benzendiamin-

fenyl 
C18H24N2 793-24-8 268,4 

N-methyl-3-pyridinkarboxamid C7H8N2O 114-33-0 136,15 

Nonadekan C19H40 629-92-5 268,52 

o-Hydroxybifenyl C12H10O 90-43-7 170,21 

Oktadekan C18H38 593-45-3 254,49 

Oktadekanamid C18H37NO 124-26-5 283,49 

Pyren C16H10 129-00-0 202,25 

Tetradekamethylcykloheptasiloxan C14H42O7Si7 107-50-6 519,08 

Tetradekan C14H30 629-59-4 198,39 

Trikosan C23H48 638-67-5 324,63 

Xanthon C13H8O2 90-47-1 196,19 

 

5.5 Výsledky organické analýzy brzdové destičky SG6C 

 

Výsledky screeningové analýzy extraktu z brzdové destičky SG6C potvrdily 

přítomnost 47 organických látek. Všechny jsou přehledně vypsány, viz Tabulka 10. 
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Tabulka 10: Identifikované organické látky ve vzorku SG6C. 

Název látky Vzorec CAS MH [g∙mol
-1

] 

(Z)-9-oktadecenamid    C18H35NO 301-02-0 281,48 

1,3-Dimethylnaftalen C12H12 575-41-7 156,22 

1-Methylantracen C15H12 610-48-0 192,26 

1-Methylnaftalen C11H10 90-12-0 142,2 

2-(Fenylmethylen)oktanal C15H20O 101-86-0 216,32 

2,6,10,14-Tetramethylhexadekan C20H42 638-36-8 282,55 

2,6,10,14-Tetramethylpentadekan C19H40 1921-70-6 268,53 

2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)cyklohexa-2,5-

dien-1,4-dion 
C14H20O2 719-22-2 220,31 

2,6-Diisopropylnaftalen   C16H20 24157-81-1 212,33 

2,7-Dimethylnaftalen C12H12 582-16-1 156,22 

2-Bromooktadekanal C18H35BrO 56599-95-2 347,38 

2-Methylantracen C15H13 613-12-7 192,26 

2-Methylfenol C7H8O 95-48-7 108,14 

3-(4-Methoxyfenyl)-2-ethylhexyl ester-2-

akrylové kyseliny 
C18H26O3 5466-77-3 290,4 

3,5-Dimethoxy-4-hydroxyskořicová kyselina C11H12O5 530-59-6 224,21 

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd C15H22O2 1620-98-0 234,33 

3-Methyl-1,1'-bifenyl C13H12 643-93-6 168,23 

9H-fluoren-9-on, hydrazon  C13H10N2 13629-22-6 194,23 

9-Methylantracen C15H12 779-02-2 192,26 

Benzo[b]naphtho[2,3-d]furan C16H10O 243-42-5 218,25 

Benzothiazol C7H5NS 95-16-9 135,19 

Bifenyl C12H10 92-52-4 154,21 

Bis(2-methylpropyl) ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 84-69-5 278,34 

Dekamethylcyklopentasiloxan C10H30O5Si5 541-02-6 370,77 

Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-on C14H10O2 4504-87-4 210,23 

Dibenzofuran  C12H8O 132-64-9 168,19 

Diethyl bis(trimethylsilyl) ester kyseliny 

křemičité 
C10H28O4Si3 3555-45-1 296,58 

Fenol C6H6O 108-95-2 94,11 

Heptadekan C17H36 629-78-7 240,47 

Hexadecyl ester-2-chlorpropionové kyseliny C19H37ClO2 86711-81-1 332,95 

Hexadekan C16H34 544-76-3 226,44 

Isopropyl odekanoát C15H30O2 10233-13-3 242,4 

Isopropylmyristát  C17H34O2 110-27-0 270,45 
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Limonen C10H16 138-86-3 136,24 

Mono(2-ethylhexyl) ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 4376-20-9 278,34 

Naftalen C10H8 91-20-3 128,17 

n-Heptadekan-1-ol C17H36O 1454-85-9 256,47 

Nonadecylheptafluorobutyrát C23H39F7O2 351-83-9 480,54 

Oktadekan C18H38 593-45-3 254,49 

Oktamethylcyklotetrasiloxan C8H24O4Si4 556-67-2 296,62 

Pentadekan C15H32 629-62-9 212,41 

p-Xylen C8H10 106-42-3 106,17 

Squalen C30H50 7683-64-9 410,72 

Tetradekan C14H30 629-59-4 198,39 

Tridekan C13H28 629-50-5 184,36 

Undekan C11H24 1120-21-4 156,31 

Xanthon C13H8O2 90-47-1 196,19 

 

5.6 Výsledky organické analýzy vzorku půdy 

 

Výsledky screeningové analýzy extraktu ze vzorku půdy potvrdily přítomnost 

87 organických látek. Všechny jsou přehledně vypsány, viz Tabulka 11. 

 

Tabulka 11: Identifikované organické látky ve vzorku půdy. 

Název látky Vzorec CAS MH [g∙mol
-1

] 

(E)-eikos-3-en C20H40 74685-33-9 280,53 

(E)-oktadec-3-en C18H36 7206-19-1 252,48 

(Z)-1-(3,5,5-Trimethyl-2-cyklohexen-1-

yliden)propan-2-on 
C12H18O 16695-73-1 178,27 

(Z)-9-Oktadecenamid    C18H35NO 301-02-0 281,48 

1,1,3-Trimethylcyklohexan C9H18 3073-66-3 126,24 

1,2-Benzothiazol C7H5NS 272-16-2 135,19 

1,3-Dichlorbenzen C6H4Cl2 541-73-1 147 

1,3-Dimethylnaftalen C12H12 575-41-7 156,22 

1,4,6-Trimethylnaftalen  C13H14 2131-42-2 170,25 

1,4-Dimethoxybenzen C8H10O2 150-78-7 138,16 
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1,4-Dimethylnaftalen C12H12 571-58-4 156,22 

1,6,7-Trimethylnaftalen  C13H14 2245-38-7 170,25 

1,6-Dimethylnaftalen C12H12 575-43-9 156,22 

11H-Benzo[b]fluoren C17H12 243-17-4 216,28 

1-Bromo-11-jodoundekan C11H22BrI 139123-69-6 361,1 

1-Bromodokosan C22H45Br 6938-66-5 389,5 

1-Chlorononadekan C19H39Cl 62016-76-6 302,97 

1-Methylfenantren C15H12 832-69-9 192,25 

1-Methylchrysen C19H14 3351-28-8 242,32 

1-Methylnaftalen C11H10 90-12-0 142,2 

1-Methylpyren  C17H12 2381-21-7 216,28 

2-(dodecyloxy)ethanol C14H30O2 4536-30-5 230,39 

2,2',4,6,6'-Pentachloro-1,1'-bifenyl C12H5Cl5 56558-16-8 326,44 

2,2-dimethyl-3-[3,7-dimethyl-9-

(fenylthio)nonadien-3,7-yl] oxiran 
C21H30OS 197-60-1 330,53 

2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)fenol C14H22O 96-76-4 206,32 

2,4-Dichlorobenzaldehyd-1-methyl-1-(2,4,6-

trinitrofenyl) hydrazon  
C14H9Cl2N5O6 222-66-7 414,16 

2,6,10,14-Tetramethylpentadekan C19H40 1921-70-6 268,53 

2,6-Diisopropylnaftalen   C16H20 24157-81-1 212,33 

2,6-Dimethyl-hepta-2,5-dien-4-on C9H14O 504-20-1 138,21 

2-Amino-5-hydroxy-N-[2-chloro-pyrid-3-

yl]benzoylamid  
C12H10ClN3O2 124-43-3 263,68 

2-Methyloktadekan C19H40 1560-88-9 268,52 

2-Methylpyren  C17H12 3442-78-2 216,28 

3-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-1,1-dioxid-1,2-

benzisothiazol 
C13H16N2O2S 309735-29-3 264,34 

3,5,5-Trimethylcyklohex-2-en-1-on  C9H14O 78-59-1 138,21 

3,6-Dimethylfenantren C16H14 1576-67-6 206,28 

4H-cyklopenta[def]fenanthren C15H10 203-64-5 190,24 

4-Methyldibenzofuran C13H10O 7320-53-8 182,22 

6-Tert-butyl-2 ,4-dimethylfenol C12H18O 1879-09-0 178,27 

Anhydrid-2-dodecen-1-yl(-) jantarové kyseliny C16H26O3 19780-11-1 266,38 

Benz[a]anthracen C18H12 56-55-3 228,29 

Benzo[a]pyren C20H12 50-32-8 252,31 

Benzo[b]naftho[2,1-d]thiofen C16H10S 239-35-0 234,32 

Benzo[b]naftho[2,3-d]furan C16H10O 243-42-5 218,25 

Benzo[ghi]perylen   C22H12 191-24-2 276,33 

Benzo[k]fluoranthen C20H12 207-08-9 252,31 
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Bifenyl C12H10 92-52-4 154,21 

Bis(2-methylpropyl) ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 84-69-5 278,34 

Butyl 2-methylpropyl ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 17851-53-5 278,34 

Butylhydroxytoluen C15H24O 128-37-0 220,35 

Dekamethylcyklopentasiloxan C10H30O5Si5 541-02-6 370,77 

Difenylether C12H10O 101-84-8 170,21 

Di-p-tolylacetylen C16H14 2789-88-0 206,28 

Dodekamethylcyklohexasiloxan C12H36O6Si6 540-97-6 444,92 

Dokosan C22H46 629-97-0 310,6 

Eikosan  C20H42 112-95-8 282,55 

Fenantren    C14H10 85-01-8 178,23 

Fluoranthen C16H10 206-44-0 202,26 

Fluoren C13H10 86-73-7 166,22 

Heneikosan C21H44 629-94-7 296,57 

Heptadekan C17H36 629-78-7 240,47 

Hexadecyloxiran C18H36O 7390-81-0 268,48 

Hexadekan C16H34 544-76-3 226,44 

Indeno[1,2,3-cd]pyren  C22H12 193-39-5 276,33 

Limonen C10H16 138-86-3 136,24 

Methyl ester hexadekanové kyseliny C17H34O2 112-39-0 270,45 

Mono(2-ethylhexyl) ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 4376-20-9 278,34 

Naftalen C10H8 91-20-3 128,17 

Nonadec-1-en C19H38 18435-45-5 266,51 

Nonadekan C19H40 629-92-5 268,52 

Nonan C9H20 111-84-2 128,26 

Oktadekamethylcyklononasiloxan C18H54O9Si9 556-71-8 667,39 

Oktadekan C18H38 593-45-3 254,49 

Oktakosylacetát  C30H60O2 18206-97-8 452,8 

Oktamethylcyklotetrasiloxan C8H24O4Si4 556-67-2 296,62 

Oktatriakontylpentafluoropropionát C41H77F5O2 1000351-89-1 697,04 

o-Xylen C8H10 95-47-6 106,17 

Perylen C20H12 198-55-0 252,31 

p-Xylen C8H10 106-42-3 106,17 

Pyren C16H10 129-00-0 202,25 

Squalen C30H50 7683-64-9 410,72 

Tetradekamethylcykloheptasiloxan C14H42O7Si7 107-50-6 519,08 



Bc. Jiří Karas: Kontaminace životního prostředí 

organickými látkami z nespalovacích procesů v automobilové dopravě 

2013    56 

Tetradekan C14H30 629-59-4 198,39 

Tetrakosan C24H50 646-31-1 338,65 

Triakontylacetát C32H64O2 41755-58-2 480,85 

Triakontylheptafluorobutyrát C34H61F7O2 1000351-83-2 634,84 

Tridekan C13H28 629-50-5 184,36 

Trifenylen C18H12 217-59-4 228,29 

 

5.7 Výsledky organické analýzy vzorku prachu z cesty 

 

Výsledky screeningové analýzy extraktu ze vzorku prachu odebraného přímo 

na kraji komunikace potvrdily přítomnost 71 organických látek. Všechny jsou přehledně 

vypsány, viz Tabulka 12. 

 

Tabulka 12: Identifikované organické látky ve vzorku prachu z cesty. 

Název látky Vzorec CAS MH [g∙mol
-1

] 

(Z)-1-(3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-1-

yliden)propan-2-on 
C12H18O 16695-73-1 178,27 

(Z)-9-oktadecenamid    C18H35NO 301-02-0 281,48 

1,1,3-Trimethylcyklohexan C9H18 3073-66-3 126,24 

1,3-Dimethylnaftalen C12H12 575-41-7 156,22 

1,4-Dichlorbenzen C6H4Cl2 106-46-7 147 

1,4-Dimethoxybenzen C8H10O2 150-78-7 138,16 

1,6-Dimethylnaftalen C12H12 575-43-9 156,22 

1,7,11-trimethyl-4-(1-

methylethyl)cyklotetradekan 
C20H40 1786-12-5 280,53 

11H-Benzo[b]fluoren C17H12 243-17-4 216,28 

but-5-yl-hex-6-yl-oktahydro- 1H-inden,  C19H36 55044-36-5 264,49 

1-Methylfenantren C15H12 832-69-9 192,25 

1-Methylnaftalen C11H10 90-12-0 142,2 

1-Methylpyren  C17H12 2381-21-7 216,28 

2,2-dimethyl-3-[3,7-dimethyl-9-

(fenylthio)nonadien-3,7-yl]oxiran 
C21H30OS 197-60-1 330,53 

2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)fenol C14H22O 96-76-4 206,32 

2,4-Dichlorobenzaldehyd-1-methyl-1-(2,4,6-

trinitrofenyl) hydrazon  
C14H9Cl2N5O6 222-66-7 414,16 
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2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinon  C14H20O2 2460-77-7 220,31 

2,6,10,14-Tetramethylhexadekan C20H42 638-36-8 282,55 

2,6-Diisopropylnaftalen   C16H20 24157-81-1 212,33 

2,6-Dimethyl-hepta-2,5-dien-4-on C9H14O 504-20-1 138,21 

2-Benzoyl-1-naftalenkarboxylová kyselina C18H12O3 38119-11-8 276,29 

3,5,5-Trimethylcyklohex-2-en-1-on  C9H14O 78-59-1 138,21 

4H-Cyklopenta[def]fenanthren C15H10 203-64-5 190,24 

4-Methyldibenzofuran C13H10O 7320-53-8 182,22 

Anhydrid-2-dodecen-1-yl(-) jantarové kyseliny C16H26O3 19780-11-1 266,38 

Antracen C14H10 120-12-7 178,23 

Benz[a]anthracen C18H12 56-55-3 228,29 

Benzo[a]pyren C20H12 50-32-8 252,31 

Benzo[ghi]perylen   C22H12 191-24-2 276,33 

Benzo[k]fluoranthen C20H12 207-08-9 252,31 

Bis(2-methylpropyl) ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 84-69-5 278,34 

Butyl 2-methylpropyl ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 17851-53-5 278,34 

Cyklotriakontan C30H60 297-35-8 420,8 

Dekamethylcyklopentasiloxan C10H30O5Si5 541-02-6 370,77 

Dibenzofuran  C12H8O 132-64-9 168,19 

Difenylethen C14H10 501-65-5 178,23 

Dodekamethylcyklohexasiloxan C12H36O6Si6 540-97-6 444,92 

Dokosan C22H46 629-97-0 310,6 

Eikosan  C20H42 112-95-8 282,55 

Fenantren    C14H10 85-01-8 178,23 

Fenretinid C26H33NO2 65646-68-6 391,55 

Fluoranthen C16H10 206-44-0 202,26 

Fluoren C13H10 86-73-7 166,22 

Heneikosan C21H44 629-94-7 296,57 

Heptadekan C17H36 629-78-7 240,47 

Heptakosylacetát C29H58O2 1000351-78-2 438,77 

Hexadekan C16H34 544-76-3 226,44 

Indeno[1,2,3-cd]pyren  C22H12 193-39-5 276,33 

Kopaen C15H24 3856-25-5 204,35 

Limonen C10H16 138-86-3 136,24 

Longifolenaldehyd C15H24O 19890-84-7 220,35 

Mono(2-ethylhexyl) ester 1,2-

benzendikarboxylové kyseliny 
C16H22O4 4376-20-9 278,34 
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N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-1,4-benzendiamin-

fenyl 
C18H24N2 793-24-8 268,4 

Naftalen C10H8 91-20-3 128,17 

Nonadec-1-en C19H38 18435-45-5 266,51 

Nonadekan C19H40 629-92-5 268,52 

Oktadec-1-en C18H36 112-88-9 252,48 

Oktadekamethylcyklononasiloxan C18H54O9Si9 556-71-8 667,39 

Oktadekan C18H38 593-45-3 254,49 

Oktamethylcyklotetrasiloxan C8H24O4Si4 556-67-2 296,62 

Oktatriakontyl pentafluoropropionát C41H77F5O2 1000351-89-1 697,04 

Pentadekan C15H32 629-62-9 212,41 

p-Xylen C8H10 106-42-3 106,17 

Pyren C16H10 129-00-0 202,25 

Tetradekamethylcykloheptasiloxan C14H42O7Si7 107-50-6 519,08 

Tetradekan C14H30 629-59-4 198,39 

Tetrakosan C24H50 646-31-1 338,65 

Triakontyl acetát C32H64O2 41755-58-2 480,85 

Triakontyl heptafluorobutyrát C34H61F7O2 1000351-83-2 634,84 

Tridekan C13H28 629-50-5 184,36 

Trifenylen C18H12 217-59-4 228,29 

 

5.8 Výsledky organické analýzy vzorku prachu z křižovatky 

 

Výsledky screeningové analýzy extraktu ze vzorku prachu odebraného 

na komunikaci v bezprostřední blízkosti křižovatky potvrdily přítomnost 68 organických 

látek. Všechny jsou přehledně vypsány, viz Tabulka 13. 
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Tabulka 13: Identifikované organické látky ve vzorku prachu z křižovatky. 

Název látky Vzorec CAS MH [g∙mol
-1

] 

(Z)-1-(3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-1-

yliden)propan-2-on 
C12H18O 16695-73-1 178,27 

1-(1,1-Dimethylethyl)-2-methoxy-4-methylbenzen C12H18O 88-40-4 178,27 

1,1,3-Trimethylcyklohexan C9H18 3073-66-3 126,24 

1,1'-Oxybisdodekan C24H50O 4542-57-8 354,65 

1,4-Dimethoxybenzen C8H10O2 150-78-7 138,16 

1,5,5,6-Tetramethylcyklohexa-1,3-dien C10H16 514-94-3 136,23 

1,7,11-Trimethyl-4-(1-methylethyl)cyklotetradekan C20H40 1786-12-5 280,53 

11-Butyldokosan C26H54 13475-76-8 366,71 

11H-benzo[a]fluoren-11-on C17H10O 479-79-8 230,26 

1-Bromodokosan C22H45Br 6938-66-5 389,5 

1-Methylantracen  C15H12 610-48-0 192,25 

1-Methylfenantren C15H12 832-69-9 192,25 

1-Methylpyren  C17H12 2381-21-7 216,28 

2-(Dodecyloxy)ethanol C14H30O2 4536-30-5 230,39 

2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)fenol C14H22O 96-76-4 206,32 

2,6,10,14-Tetramethylhexadekan C20H42 638-36-8 282,55 

2,6,10,14-Tetramethylpentadekan C19H40 1921-70-6 268,53 

2,6,10-Trimethyldodekan  C15H32 3891-98-3 212,41 

2,6-Dimethylhepta-2,5-dien-4-on C9H14O 504-20-1 138,21 

3,5,5-Trimethylcyklohex-2-en-1-on  C9H14O 78-59-1 138,21 

4H-cyklopenta[def]fenanthren C15H10 203-64-5 190,24 

4-Methyldibenzofuran C13H10O 7320-53-8 182,22 

6-Tert-butyl-2,4-dimethylfenol C12H18O 1879-09-0 178,27 

9,10-Dimethylantracen C16H14 781-43-1 206,28 

Anhydrid-2-dodecen-1-yl(-) jantarové kyseliny C16H26O3 19780-11-1 266,38 

Antracen C14H10 120-12-7 178,23 

Benz[a]anthracen C18H12 56-55-3 228,29 

Benzo[a]pyren C20H12 50-32-8 252,31 

Benzo[b]naftho[2,1-d]thiofen C16H10S 239-35-0 234,32 

Benzo[b]naftho[2,3-d]furan C16H10O 243-42-5 218,25 

Benzo[k]fluoranthen C20H12 207-08-9 252,31 

Cyklotetradekan C14H28 295-17-0 196,37 

Dekamethylcyklopentasiloxan C10H30O5Si5 541-02-6 370,77 

Dodekamethylcyklohexasiloxan C12H36O6Si6 540-97-6 444,92 
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Dokosan C22H46 629-97-0 310,6 

Eikosan  C20H42 112-95-8 282,55 

Fluoranthen C16H10 206-44-0 202,26 

Fluoren C13H10 86-73-7 166,22 

Heptadekan C17H36 629-78-7 240,47 

Heptakosan C27H56 593-49-7 380,74 

Heptakosylacetát C29H58O2 1000351-78-2 438,77 

Hexadekan C16H34 544-76-3 226,44 

Hexakos-1-en C26H52 18835-33-1 364,69 

Hexakosan                       C26H54 630-01-3 366,71 

Indeno[1,2,3-cd]pyren  C22H12 193-39-5 276,33 

Mono(2-ethylhexyl) ester 1,2-benzendikarboxylové 

kyseliny 
C16H22O4 4376-20-9 278,34 

N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-1,4-benzendiamin-fenyl C18H24N2 793-24-8 268,4 

Naftalen C10H8 91-20-3 128,17 

Nonadec-1-en C19H38 18435-45-5 266,51 

Nonadekan C19H40 629-92-5 268,52 

Oktadekan C18H38 593-45-3 254,49 

Oktakosan C28H58 630-02-4 394,76 

Oktakosylacetát  C30H60O2 18206-97-8 452,8 

Oktamethylcyklotetrasiloxan C8H24O4Si4 556-67-2 296,62 

Oktatriakontyl pentafluoropropionát C41H77F5O2 1000351-89-1 697,04 

Pentadekan C15H32 629-62-9 212,41 

Perylen C20H12 198-55-0 252,31 

p-Xylen C8H10 106-42-3 106,17 

Pyren C16H10 129-00-0 202,25 

Squalen C30H50 7683-64-9 410,72 

Tetradec-1-en C14H28 1120-36-1 196,37 

Tetradekamethylcykloheptasiloxan C14H42O7Si7 107-50-6 519,08 

Tetradekan C14H30 629-59-4 198,39 

Tetrakosan C24H50 646-31-1 338,65 

Triakontyl heptafluorobutyrát C34H61F7O2 1000351-83-2 634,84 

Tridekan C13H28 629-50-5 184,36 

Trifenylen C18H12 217-59-4 228,29 

Trikosan C23H48 638-67-5 324,63 
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5.9 Stanovení TC a TOC v odebraných vzorcích 

 

Výsledky analýzy jsou přehledně uvedeny, viz Tabulka 14. Ve vzorku půdy byl 

výsledek analýzy TC a TOC 6,92 a 7,10 % hmot. Nepatrný rozdíl ve výsledcích je v rámci 

nejistoty měření pro danou metodu, takže lze usoudit, že veškerý stanovený uhlík 

ve vzorku půdy byl organického původu. Extrakt vzorku prachu odebraný přímo 

na komunikaci vykazoval nižší obsah TC a TOC (3,55 a 2,57 % hmot). Extrakt vzorku 

prachu odebraného přímo v křižovatce obsahoval nejnižší podíl TC a TOC ze všech tří 

odebraných vzorků (0,46 a < 0,2 % hmot.). 

 

Tabulka 14: Výsledky analýzy TC a TOC v odebraných vzorcích. 

  

TC TOC 

Výsledek Nejistota Výsledek Nejistota 

Vzorek % hmot. % hmot % hmot. % hmot 

Půda 6,92 0,49 7,1 1,1 

Prach cesta 3,55 0,25 2,57 0,39 

Prach křižovatka 0,46 0,07 < 0,2 - 

 

5.10 Analýza vzorků a brzdových destiček metodou XRFS 

 

Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRFS) byla vybrána jako doprovodná 

analýza materiálů z hlediska jejich prvkového složení, se zaměřením na kovy. V destičkách 

se podle informací z odborné literatury vyskytují hlavně tyto prvky: měď (Cu), baryum 

(Ba), antimon (Sb), křemík (Si), síra (S), hliník (Al), železo (Fe), molybden (Mo), uhlík 

(C), draslík (K) a titan (Ti). V brzdových destičkách jsou vysoké obsahy kovových 

materiálů a otěrem při brzdícím procesu nastává možnost jejich emitování do životního 

prostředí [33, 34, 38, 39]. 

Výsledky analýz sledovaných brzdových destiček a výsledky vzorků odebraných 

na komunikacích byly poskytnuty oddělením fázové a strukturní analýzy CNT, VŠB-TUO. 
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5.11 Analýza odebraných vzorků půdy a prachů metodou SEM 

 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) byla doprovodnou fyzikálně-chemickou 

analýzou provedenou na odebraných vzorcích. Vzorky byly analyzovány na skenovacím 

elektronovém mikroskopu PHILIPS XL-30 s rentgenovým spektrometrem EDAX 

v budově CNT, VŠB-TUO. Metoda byla zaměřena na určení praktického a viditelného 

zastoupení prvků získaných z metody XRFS v odebraných vzorcích pevných materiálů 

z komunikací. 

 

5.12 Hodnocení analýz XRFS a SEM 

 

Vzorky brzdových destiček i odebraných vzorků byly dále charakterizovány 

z hlediska zastoupení některých prvků a zároveň byly odebrané vzorky analyzovány 

z hlediska strukturního uspořádání metodou SEM. Prvky byly identifikovány metodou 

XRFS.  

V případě brzdových destiček jsou výsledky analýz XRFS seřazeny, viz Tabulka 15 

a graficky znázorněny, viz Graf 8, zde jsou zařazeny všechny výsledky všech 

analyzovaných destiček, s výjimkou vzorku SAMPLE 6C, který již nebyl dostupný 

v dostatečném množství k analýze. Z tabulky vyplývá, že složení destiček se v zastoupení 

některých prvků blíží, v jiných prvcích je složení naprosto odlišné. Nejvíce je zastoupeno 

Fe, Cu, Ba. U destičky typu FERODO se vyskytuje rovněž Sn, Zn a Zr. Vzhledem k tomu, 

že tyto destičky mají významný podíl na tuzemském trhu s automobily, mohou tyto prvky 

významně přispívat ke kontaminaci okolí při otěru destiček za provozu. 
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Tabulka 15: Analýza XRFS brzdových destiček. 

 
FERODO 4454 SG6C GALFER JURID 

Prvek % hmot. % hmot. % hmot. % hmot. 

Al 1,89 0,50 1,09 1,76 

Ba 4,88 5,98 1,42 - 

Cr 0,61 - - 0,33 

Cu 10 1,13 4,55 2,99 

Fe 23,50 14,99 6,03 12 

K - 0,20 0,03 0,23 

Mo 1,04 0,93 - - 

S 1,99 1,27 3,57 1,60 

Sb 0,36 2,67 2,14 - 

Si 2,85 1,64 0,19 1,34 

Sn 5,50 3,88 0,1 - 

Ti - 0,11 < 0,04 - 

Zn 4,60 0,18 3,38 2,56 

Zr 2,94 1,46 < 0,0003 - 

 

 

Graf 8: Grafické znázornění analýzy XRFS brzdových destiček. 

 

Analýza odebraných vzorků půdy a prachů metodou XRFS prokázala významné 

zastoupení prvků Si, Al a Fe, viz Tabulka 16 a Graf 9. Z hlediska obsahu Si a Al je zcela 

určitě prokázano zastoupení přirozených složek půdy SiO, jílových minerálů, oxidů železa 

a hliníku. Nejvíce Si bylo identifikováno ve vzorku půdy, ve vzorcích prachu obsah Si 
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poklesl, avšak rozdíl není příliš velký (34,41; 30,49; 30,94 % hmot.). Obsah hliníku byl 

ve všech třech vzorcích přibližně stejný (5,94; 6,12; 6,14 % hmot.) a rovněž odpovídá 

přirozenému zastoupení sloučenin hliníku v přírodě. 

Třetím nejvýznamnějším prvkem identifikovaným ve vzorcích bylo železo 

(4,71; 6,55; 7,18 % hmot.). Vzhledem k tomu, že se jeho obsah se snižujícím se obsahem 

uhlíku zvyšuje a obsah se zvyšuje ve vzorcích prachu odebraných na komunikaci, lze 

odvodit, že určitý podíl může pocházet z dopravy, neboť je tento prvek obsažen jak 

v brzdových destičkách, tak v pneumatikách apod. Analýza vzorků metodou XRFS tak 

neprokázala výraznou kontaminaci vzorků vybranými prvky. Ve vzorcích byly 

identifikovány i Ba, Zn, Zr,  Mg, Ti. Hodnoty jejich zastoupení nepřekračují běžné 

hodnoty jejich zastoupení v přírodě. Vyjímkou je měď a síra, jejichž obsah je ve vzorcích 

prachů vyšší než ve vzorku půdy. Rovněž Cr , Cu a Zn přesahují několikanásobně hodnoty, 

které se přirozeně vyskytují. Stanovené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,032-0,035 % 

hmot. a 0,011-0,040 % hmot. a 0,064-0,093 % hmot. Všechny tyto prvky mohou pocházet 

z dopravy, včetně otěrů z brzd, ale nelze tento zdroj na základě získaných poznatků 

určit [40]. 

 

Tabulka 16: Analýza XRFS odebraných vzorků půdy a prachů. 

 
Půda Prach z cesty Prach z křižovatky 

Prvek % hmot. % hmot. % hmot. 

Al 5,94 6,12 6,16 

Ba 0,074 0,085 0,070 

Cr 0,035 0,043 0,032 

Cu 0,011 0,027 0,040 

Fe 4,71 6,55 7,18 

K 1,42 1,26 1,31 

Mo 0,001 0,001 0,002 

S 0,221 0,321 0,554 

Sb 0,001 0,002 0,004 

Si 34,41 30,49 30,94 

Sn 0,001 0,002 0,004 

Ti 0,347 0,349 0,248 

Zn 0,093 0,082 0,064 

Zr 0,038 0,024 0,024 
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Graf 9: Grafické znázornění analýzy XRFS odebraných vzorků půdy a prachů. 

 

Další analytickou metodou provedenou u odebraných vzorků byla metoda SEM. 

Ve vzorku půdy byly identifikovány metodou SEM částice odpovídající přítomnosti 

Fe, Zr a Cr. Sférická kulovitá částice Fe, viz Obrázek 15, může pocházet z dopravního 

zařízení, neboť Fe je obsaženo v mnoha  součástech vozidel, včetně výztuže pneumatik 

a brzdových obložení. Zr, viz Obrázek 16, je součástí brzdových destiček FERODO, jeho 

zdrojem v sledovaném prostředí může být otěr z brzd. Používá se však i pro výrobu 

keramiky, vláken a glazur, tyto materiály mohou rovněž být jeho zdrojem.   
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Obrázek 15: Snímek skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) vzorku půdy obsahující Fe. 

 

Grafické znázornění spekter prvků v bodu x1 metodou SEM je vidět, viz Graf 10. 

 

Graf 10: Grafická analýza bodu x1 metodou SEM. 
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Obrázek 16: Snímek skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) vzorku půdy obsahující Zr, Cr. 

 

Grafické znázornění spekter prvků v bodech x4 a x5 metodou SEM jsou vidět,  

viz Graf 11 a Graf 12. 

 

 

Graf 11: Grafická analýza bodu x4 metodou SEM. 
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Graf 12: Grafická analýza bodu x5 metodou SEM. 

 

Ve vzorcích prachů byla identifikována přítomnost Fe, S, Zn a Cu, viz Obrázek 17 

a Obrázek 18. Potvrdit zdroj těchto látek není ve stávajícím stavu studie možné vzhledem 

k tomu, že zdrojem těchto prvků může být celá řada příčin: součásti vozidla, 

ale i přítomnost obytné zóny apod. Na druhé straně vliv otěru z brzd není možné vyloučit 

vzhledem k tomu, že zmíněné prvky jsou zastoupeny i v brzdových destičkách. 
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Obrázek 17: Snímek skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) vzorku prachu obsahující Fe, S a Zn. 

 

 

Grafické znázornění spekter prvků v bodech x7 a x8 metodou SEM jsou vidět,  

viz Graf 13 a Graf 14. 

 

 

Graf 13: Grafická analýza bodu x7 metodou SEM. 
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Graf 14: Grafická analýza bodu x8 metodou SEM. 

 

 

Obrázek 18: Snímek skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) vzorku prachu obsahující Fe, Zn a Cu. 

 

 

Grafické znázornění spekter prvků v bodech x13 a x14 metodou SEM jsou vidět,  

viz Graf 15 a Graf 16. 
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Graf 15: Grafická analýza bodu x13 metodou SEM. 

 

 

 

Graf 16: Grafická analýza bodu x14 metodou SEM. 
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5.13 Zhodnocení výskytu organických znečišťujících látek  

 

 Brzdové destičky 

 

Screeningová analýza extraktů z brzdových destiček potvrdila přítomnost řady 

organických látek. Látky, které byly identifikovány na základě vysoké shody (nad 80%) 

naměřených spekter v databázi, jsou prezentovány v tabulkách 6-10. Ostatní nalezené 

látky, které nebyly takto jednoznačně identifikovány, nebyly do tabulek zařazeny. 

Přehledné znázornění identifikovaných organických látek, které se vyskytují ve více 

sledovaných vzorcích společně s odebranými vzorky ze životního prostředí,  

viz Tabulka 17. 

Detailnějším prozkoumáním složení brzdové destičky FERODO 4454 lze určit, 

že obsahuje zástupce rozvětvených i nerozvětvených alifatických uhlovodíků s delšími 

řetězci, zástupce polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich alkyl- a ketoderivátů, 

fenol a jeho deriváty, dusíkaté, kyslíkaté a atomy síry obsahující polycyklické aromatické 

sloučeniny. Ve vzorku byly rovněž identifikovány ftaláty (estery benzen-1,2-

dikarboxylové kyseliny) a zástupci siloxanů, které však mohou být přítomné v důsledku 

kontaminace vzorků z laboratorního prostředí. Ftaláty jsou všudypřítomné a jejich 

přítomnost ve vzorcích screeningové analýzy je běžná. Siloxany kontaminující vzorky 

mohou pocházet např. ze sept vložených do uzávěrů chromatografických vialek, zároveň 

jsou však látky na bázi křemíku používány mimo jiné jako pojiva, takže se mohou 

v destičkách vyskytovat. Sloučenina skvalen je produkt živočišných a rostlinných 

organismů, bude v tomto případě ve vzorcích přítomna z důvodu kontaminace 

při manipulaci se vzorkem při přípravě destiček k analýze. 

Identifikované látky budou zřejmě pocházet z příměsí, které tvoří brzdovou 

destičku. Vzhledem ke stabilitě používaných pryskyřic budou alifatické a aromatické 

uhlovodíky a jejich deriváty pocházet z materiálů, které se při výrobě destiček používají 

jako modifikátory tření, tj. koks, případně grafit. Fenol a jeho deriváty se budou uvolňovat 

z fenolových, případně kresolových pryskyřic, které tvoří významnou složku destiček jako 
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pojivo. Vzhledem ke známé vysoké stabilitě uvedených pryskyřic a mírným podmínkám 

použitým při extrakci destiček nedochází k jejich rozkladu.  

Vzorek GALFER obsahuje podobné sloučeniny, avšak v extraktu bylo nalezeno 

výrazně nižší zastoupení alifatických a aromatických uhlovodíků, převažovaly látky 

na bázi fenolu a benzaldehydu. Zastoupení některých sloučenin na bázi alkylovaných 

fenolů může odpovídat přítomnosti kresolových pryskyřic. Extrakt se lišil od předchozího 

extraktu ve výrazném zastoupení esterů vyšších mastných kyselin. Ostatní látky budou 

pravděpodobně stejného původu jako v případě destičky FERODO. 

Extrakt vzorku JURID obsahoval sloučeniny, které byly obsaženy v obou 

předchozích destičkách. Tedy alifatické rozvětvené i nerozvětvené uhlovodíky, deriváty 

fenolu a benzaldehydu. Oproti předchozím vzorkům zde bylo identifikováno více 

polycyklických aromatických uhlovodíků. Nebyl prokázán výskyt esterů vyšších mastných 

kyselin. 

Oba následující vzorky byly modelově připravené destičky. V případě Sample 6C 

byl soubor látek identifikovaných v extraktu výrazně odlišný od předchozích, komerčně 

dostupných produktů. Obsahoval především deriváty polycyklických aromatických 

uhlovodíků a fenolů, benzaldehydů, ale zároveň i zástupce alifatických uhlovodíků. 

Zdrojem těchto látek budou jednoznačně pojivové složky a koks, které jsou v destičkách 

obecně obsaženy. Vzorek SGC6 obsahoval látky, které byly identifikovány ve všech třech 

komerčně dostupných destičkách. 

Vybrané látky, viz Tabulka 17 a jejich zastoupení v analyzovaných vzorcích. 

Zjištěné výsledky screeningové analýzy brzdových destiček potvrzují, že složení komerčně 

dostupných destiček je odlišné i z hlediska použitých organických materiálů. Pro další 

diskuzi budou brány v potaz zejména destičky FERODO, JURID a GALFER, které 

se používají pro výrobu automobilů v evropském prostředí a jsou používány pro vozy, 

které se pohybují na českých silnicích. 
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 Vzorky půdy a prachu 

 

Screeningová analýza organických látek ve vzorku půdy potvrdila již známé 

informace o kontaminaci životního prostředí organickými látkami v blízkosti komunikací. 

Extrakt obsahoval polycyklické aromatické uhlovodíky, jejich alkyl- a dialkylderiváty. 

Rovněž i celou řadu alifatických uhlovodíků. Přítomnost těchto látek bude jednoznačně 

spojena s velmi rušnou dopravní situací v těchto místech, vzhledem k tomu, že jsou zde 

vozidla nucena brzdit, zastavit a znovu se rozjíždět z důvodu blízkosti světelné křižovatky. 

Vzorek byl odebrán z povrchu půdy, neboť se nejednalo o rozbor kontaminace půdy 

dle obvyklých pravidel. Zdrojem kontaminace je doprava, ale zároveň se jedná 

o zastavěnou oblast s obytnými domy, takže je nutno vzít v úvahu i lokální topeniště. Vliv 

průmyslu zde zřejmě nepřevažuje, protože v okolí místa odběru se žádný průmysl 

nevyskytuje. 

 Nelze však jednoznačně stanovit zdroj kontaminace. Identifikované organické 

látky se vyskytují ve výfukových plynech, zdrojem může být unikající olej z netěsnících 

motorů, otěr z pneumatik, jako i otěr z povrchu vozovky. Odůvodněna je zde i přítomnost 

siloxanů, protože silikonové oleje a maziva se běžně pro údržbu vozidel používají. 

Ve vzorku však byly identifikovány i látky, které se vyskytovaly ve vzorcích 

komerčních brzdových destiček, např. butylhydroxytoluen a difenylether, které byly 

identifikovány v extraktech z některých destiček (GALFER, JURID, FERODO 4454),  

viz Tabulka 17. Vzhledem k tomu, že však není zdroj jednoznačně potvrzen, nelze striktně 

říci, že zdrojem uvedených látek jsou emise z frikčního procesu. Lze však usoudit, 

že brzdové destičky rovněž uvolňují uhlovodíky a jejich deriváty a přispívají tím 

ke kontaminaci životního prostředí v okolí komunikací. Ve vzorku byla provedena rovněž 

analýza TC a TOC (6,92 a 7,10 % hmot.). Nepatrný rozdíl ve výsledku je v rámci nejistoty 

měření pro danou metodu, takže lze usoudit, že veškerý stanovený uhlík ve vzorku půdy 

byl organického původu. 

Extrakt vzorku prachu odebraný přímo na komunikaci obsahoval z hlediska 

uhlovodíků podobné zastoupení látek, které byly identifikovány ve vzorku půdy. Obsah 

TC a TOC byl nižší (3,55 a 2,57 % hmot), látky na bázi fenolu a benzaldehydu 
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identifikovány nebyly, s výjimkou 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)fenolu, difenylethenu a 2,4-

dichlorobenzaldehyd-1-methyl-1-(2,4,6-trinitrofenyl)hydrazonu. 

Extrakt vzorku prachu odebraného přímo v křižovatce obsahoval nejnižší podíl TC 

a TOC ze všech tří odebraných vzorků (0,46 a < 0,2 % hmot.), přestože počet 

identifikovaných látek odpovídal předchozím vzorkům. Zjištěné organické látky 

odpovídaly látkám identifikovaným v předchozích dvou vzorcích. Výše uvedené výsledky 

potvrzují známý fakt, že doprava přispívá významně ke kontaminaci životního prostředí 

zejména v blízkosti komunikací. Nelze však jednoduše vyvodit závěry, které z látek jsou 

produkovány při spalovacích procesech, a které jsou původem z nespalovacích procesů, 

jako je otěr pneumatik, únik olejů, případně paliva nebo otěr z brzd či povrchu vozovky. 

V úvahu při hodnocení zdrojů kontaminace je nutné vzít rovněž přítomnost lokálních 

topenišť, neboť vzorkovací místa byla vybrána v hustě obydlené zástavbě. 

Nicméně lze potvrdit, že řada látek, identifikovaných ve vzorcích životního 

prostředí, byla identifikována i v extraktech z brzdových destiček. Při samotném otěru 

brzdových destiček budou navíc vznikat další látky i zcela jiných struktur, protože frikční 

proces probíhá za vysokých teplot, kdy již může docházet k degradaci pojiv a ostatních 

organických materiálů (koks, grafit) použitých pro výrobu destičky. Je tak srovnání 

organických látek pocházejících z extraktů z nepoužitých brzdových destiček a vzorků 

životního prostředí pouze prvním krokem k vyhodnocení příspěvku kontaminace 

brzdových destiček organickými látkami v životním prostředí. 
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Tabulka 17: Tabulka organických látek vyskytujících se ve vzorcích. 

Látka PŮ PC PK Ferodo 

4454 

Galfer Jurid Sample

6C 

SG6C 

(Z)-9-oktadecenamid x x - x x - x x 

1,3-Dimethylnaftalen x x - - - x - x 

1-Methylnaftalen x x - x - - - x 

2,6,10,14-

Tetramethylhexadekan 
x x x x x x - x 

2,6-Diisopropylnaftalen x x - x - - - x 

Benzothiazol - - - x x x x x 

Butylhydroxytoluen x - - - x x - - 

Dibenzofuran x x x x - - - x 

Difenylether x - - x - - - - 

Eikosan x x x - x x x - 

Fenol - - - x x - x x 

Hexadekan x x x x x x x x 

Mono (2-ethylhexyl) ester 

1,2-benzendikarboxylové 

kyseliny 

x x x x 

 

- - x 

Naftalen x x x x - x - x 

Nonadekan x x x - x x x - 

Oktadekan x x x x x x x x 

Pentadekan x x x x - x x - 

p-Xylen x x x - x - - x 

Tetradekan x x x x x x x x 

x… vyskytuje se, -… nevyskytuje se, PŮ – půda, PC – prach cesta, PK – prach křižovatka 

 

 



Bc. Jiří Karas: Kontaminace životního prostředí 

organickými látkami z nespalovacích procesů v automobilové dopravě 

2013    77 

6 Závěr 

 

Diplomová práce je věnována studiu kontaminace životního prostředí organickými 

látkami z nespalovacích procesů v automobilové dopravě. O kontaminantech 

ze spalovacích procesů je již mnoho informací, proto byla tato práce zaměřena na získání 

nových poznatků o potenciálním znečišťování životního prostředí z nespalovacích procesů. 

Teoretická část je věnována popisu vlivu automobilové dopravy na životní prostředí, 

popisu kontaminujících látek, které vznikají ve spalovacích procesech při pohonu 

automobilů a kontaminantů vznikajících při nespalovacích procesech s důrazem 

na organické látky pocházející z otěru brzdových destiček a brzdového obložení. 

V části výsledky a diskuze bylo nalezeno mnoho výsledků, které odpovídají 

citované literatuře, ale i nové zjištěné poznatky. Při screeningové organické analýze byla 

zjištěna řada organických polutantů, které se mohou uvolňovat při brzdícím procesu 

v automobilech. Analyzováno bylo celkem 5 druhů brzdových destiček. Z tohoto souboru 

byly 3 brzdové destičky FERODO 4454, GALFER a JURID komerčně vyráběny 

a používány do osobních automobilů ve velkých automobilových koncernech v Evropě 

a 2 brzdové destičky SG6C a SAMPLE 6C, které byly uměle vyrobeny a připraveny 

do zkušebních laboratoří i k organické analýze. Během screeningové analýzy uvedených 

brzdových destiček bylo zjištěno mnoho organických látek vesměs antropogenního 

původu. Brzdová destička FERODO 4454 obsahuje zástupce rozvětvených 

i nerozvětvených alifatických uhlovodíků s delšími řetězci, zástupce PAH a jejich alkyl- 

a ketoderivátů, fenol a jeho deriváty, dusíkaté, kyslíkaté a atomy síry obsahující 

polycyklické aromatické sloučeniny. Vzorek GALFER obsahoval nižší zastoupení 

alifatických a aromatických uhlovodíků, převažovaly látky na bázi fenolu a benzaldehydu. 

Zastoupení některých sloučenin na bázi alkylovaných fenolů může odpovídat přítomnosti 

kresolových pryskyřic. Extrakt vzorku JURID obsahoval sloučeniny, které byly obsaženy 

v obou předchozích destičkách. Tedy alifatické rozvětvené i nerozvětvené uhlovodíky, 

deriváty fenolu a benzaldehydu. Obsahoval také více PAH. Vzorek SAMPLE 6C 

vykazoval především deriváty PAH a fenolů, benzaldehydů, ale zároveň i zástupce 

alifatických uhlovodíků. Zdrojem těchto látek jsou pojivové složky a koks. Vzorek SGC6 

obsahoval látky, které byly identifikovány ve všech třech komerčně dostupných 

destičkách. U všech destiček kromě typu SAMPLE 6C byla provedena analýza prvkového 
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složení XRFS. Tato analýza již byla provedena a poskytnuta do této diplomové práce. 

Nejvíce je ve vzorcích zastoupeno Fe, Cu, Ba. U destičky typu FERODO 4454 

se vyskytuje rovněž Sn, Zn a Zr. 

Při screeningové organické analýze byla zjištěna řada organických polutantů také 

u odebraných pevných přírodních vzorků. Analýza organických látek ve vzorku půdy 

potvrdila již známé informace o kontaminaci životního prostředí organickými látkami 

v blízkosti komunikací. Extrakt obsahoval polycyklické aromatické uhlovodíky, jejich 

alkyl- a dialkylderiváty. Také i celou řadu alifatických uhlovodíků. Přítomnost těchto látek 

jen koreluje s rušnou dopravní situací v místech odběru vzorku vzhledem k tomu, že zde 

vozidla často brzdí a rozjíždí se. Ve vzorku však byly identifikovány i látky, které 

se vyskytovaly ve vzorcích komerčních brzdových destiček, např. butylhydroxytoluen 

a difenylether, 1,3-dimethylnaftalen a alkany. Extrakt vzorku prachů odebraný přímo 

na komunikaci obsahoval z hlediska uhlovodíků podobné zastoupení látek, které byly 

identifikovány ve vzorku půdy. Analýza prvkového složení XRFS a SEM u odebraných 

vzorků ukázala zcela přirozený obsah prvků Si a Al a dále prvky Ba, Zn, Zr, Mg, Ti. Tyto 

prvky nepřekračují přirozené zastoupení svého výskytu v přírodě. Prvky Cr , Cu a Zn 

mnohonásobně překračují své přirozené koncentrace v přírodě. Všechny tyto  prvky mohou 

pocházet z dopravy, včetně otěrů z brzd, ale nelze tento zdroj na základě získaných 

poznatků určit. Analýza organického uhlíku (TOC) a  celkového uhlíku (TC) ukázala, 

že největší podíl TOC a TC vykazuje vzorek půdy a nejmenší vzorek prachu z křižovatky. 

Příčinou je přirozeně vyšší obsah organické hmoty v půdě, kde se vyskytují zbytky 

organické hmoty, která není přirozenou součástí prachu vyskytujících se na cestách. 

Cílem diplomové práce byla identifikace organických látek v extraktech 

z brzdových destiček. Úspěšně byly identifikovány a interpretovány organické látky 

vyskytující se v těchto materiálech a v práci byly přeloženy výsledky screeningové analýzy 

extraktů studovaných materiálů. Zjištěné výsledky organických kontaminantů 

vyskytujících se v brzdových destičkách byly porovnány s výsledky screeningové analýzy 

odebraných přírodních materiálů. Tyto závěry jsou také předmětem této diplomové práce. 

Data screeningových analýz byla doplněna o data z doprovodných měření rentgenovou 

fluorescenční spektroskopií (XRFS), skenovací elektronovou mikroskopií (SEM), 

analýzou organického uhlíku (TOC) a  celkového uhlíku (TC) odebraných vzorků s cílem 

získat komplexní informaci o analyzovaných vzorcích. 
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