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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci složení již existující směsi 

sintrovaného frikčního kompozitu. Po důkladné úvaze bylo rozhodnuto, že úprava směsi bude 

provedena nahrazením určitého podílu tuhého lubrikantu, obsaženého ve standardní směsi, za 

tuhý lubrikant h-BN. Celkově byly namíchány čtyři směsi a po důkladné homogenizaci byly v 

sintračních pecích upečeny. Poté proběhlo testování frikčně-otěrových vlastností na 

testovacím stroji průmyslového partnera. U směsí s přidaným h-BN byl zaznamenán nárůst 

frikčního koeficientu a srovnatelný otěr se standardní směsí což znamená, že bylo dosaženo 

určitého zlepšení. Dále je možno ze zabarvení vzorků pozorovat, že standardní směs se daleko 

více přehřívala než směsi nově připravené. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

frikční kompozity, sintrování, tření, otěr, tuhý lubrikant, h-BN 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis is focused on the optimization of an already existing friction 

composite mixture. The decision was made, after careful consideration, that the modification 

would be done by replacing a certain amount of one of the current solid lubricants with a 

hexagonal boron nitride, h-BN. Overall, four mixtures were made. The mixtures were then 

properly homogenised and sintered. After sintering, the friction-wear properties testing on the 

industrial partner’s testing machine took place. For mixtures with an h-BN additive, an 

increase of coefficient of friction was observed and the wear was very similar as for the 

standard mixture. This means that certain improvement has been achieved. Furthermore from 

the colouring of the already tested samples can be observed that the standard mixture has been 

much more overheated than new mixtures. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

c-BN Kubická modifikace nitridu boritého 

CIP Izostatické lisování za studena (Cold Isostatic Pressing) 

DVT Disc Variation Thickness 

EDX Energy-Dispersive X-ray 

EMA Elektronová mikroanalýza 

h-BN Hexagonální modifikace nitridu boritého 

HIP Izostatické lisováni za tepla (Hot Isostatic Pressing) 

low-mets Frikční kompozity s nízkým obsahem kovové složky 

NANM Non-Asbestos Non-Organic 

NAO Non-Asbestos Organic 

RBM Resin-Bonded Metallic 

RTG Rentgenové záření 

SEM Skenovací elektronový mikroskop 

SEMI-MET Kompozity s obsahem kovové složky nad 50 % 

XRFS X-Ray Fluorescence Spectroscopy 

ZM Základní materiál 
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1   ÚVOD 

S frikčními kompozity se lze setkat v běžném životě velice často, jelikož jsou součástí 

brzdných systému prakticky všech dopravních prostředků.  

Frikčních kompozitů je celá řada druhů a každý má své využití v nejrůznějších 

průmyslových oblastech. Pro standardní použití v běžných automobilech jsou standardně 

užívány semi-metalické frikční kompozity s organickou matricí, které jsou daleko levnější než 

např. keramické frikční kompozity, které jsou používány např. v závodních vozech či 

letadlech, pro jejich vysokou brzdnou účinnost, avšak jejich cena je velmi vysoká. Další 

skupinou jsou sintrované frikční kompozity, které jsou hojně užívány pro brzdné systémy 

jízdních kol a motocyklů. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na studium a optimalizaci směsi použité k výrobě 

sintrovaných frikčních kompozitů. Nejprve bude provedena rešerše v oblasti sintrovaných 

frikčních kompozitů a to od počátku přípravy, tzn. zjištění nejčastějších komponent 

používaných k výrobě frikčních kompozitů přes následný výrobní proces až k metodám 

testování. 

Praktická část práce je orientována na návrh a přípravu několika typů sintrovaných 

kompozitů, které jsou běžně používány pro výrobu brzdových desek motocyklů. Hlavním 

cílem je provést náhradu zvoleného množství standardního tuhého lubrikantu za druhý s lepší 

teplotní odolností. Připravené vzorky budou také podrobeny testovacímu měření  

frikčně-otěrových vlastností, které bude prováděno na testovacím zařízení průmyslového 

partnera. Povrch jednotlivých vzorků bude dále podroben laboratorní analýze na přístrojích 

SEM a XRFS Centra nanotechnologií. 
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2   FRIKČNÍ KOMPOZITY 

2.1   Rozdělení frikčních kompozitů 

Máme několik typů frikčních kompozitů, které jsou v praxi běžně užívány. Existuje 

mnoho rozdělení frikčních kompozitů, ovšem nejčastěji je užíváno rozdělení na základě 

složení, tzn. druhu komponent, které se k výrobě daného kompozitu používají. 

2.1.1   Sintrované frikční kompozity 

Sintrované metalické frikční kompozity, jsou materiály, ve kterých je používáno jako 

funkčního pojiva kovu. Velkou výhodou těchto kompozitů je možnost použití jak za 

normálních podmínek, tak za zvýšené vlhkosti prostředí a jsou schopny vydržet extrémní 

pracovní cykly s vysokou teplotou. Jako pojivo jsou užívány převážně dva kovy, převážně 

měď a železo, ovšem to záleží na konkrétní aplikaci frikčního kompozitu a na jeho výrobci. 

Lze také používat i jiné kovy jako např. nikl, hliník, titan či hořčík, které jsou schopny 

vydržet extrémní pracovní cykly a vysokou teplotu [1].  

2.1.2   Semi-metalické frikční kompozity 

Semi-metalické materiály, také známé jako “SEMI-MET”, je možné také 

charakterizovat jako kovové kompozity, které jsou spojeny organickým pojivem, např. 

pryskyřicí, gumou či jejich libovolnou kombinací. Tyto kompozity bývají obvykle nazývány 

RBM (Resin-bonded metallic) kompozity. Abychom mohli tyto materiály nazývat semi-

metalickým, musí mít obsah kovové složky nad 50 hm% [1]. 

2.1.3   Frikční kompozity s nízkým obsahem kovové složky 

Kompozity s nízkým obsahem kovů jsou známy pod názvem “low-mets” a z důvodu 

příliš nízké koncentrace kovové složky je již nelze nazývat semi-metalickými. Díky nízkému 

obsahu kovových vláken je nelze zařadit do jiných druhů, tudíž tvoří vlastní skupinu. Tyto 

materiály mají obsah kovové složky 5 – 15 hm% a obsažené kovy jsou především ocelová 

vlákna. Tyto kompozity jsou používány především na evropských trzích [1]. 

2.1.4   Bezazbestové frikční kompozity (NAO – Non-Asbestos Organic) 

Bezazbestové frikční kompozity jsou takové, které již nelze zařadit do předcházejících 

skupin frikčních kompozitů popsaných výše. Rozlišnost materiálů, které jsou používány pro 
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výrobu NAO je velká, lze mezi ně zahrnout tkané materiály, papírové materiály, pogumované 

materiály a veškeré ostatní technické materiály, které neobsahují asbest [1]. 

2.1.5   Bezazbestové frikční kompozity bez obsahu kovové složky 

Bývají označovány jako NANM (Non-Asbestos Non-Metallic). Pro tyto kompozity je 

jsou charakteristické vstupní suroviny jako pro předchozí NAO kompozity ovšem bez obsahu 

kovových složek, které bývají obvykle nahrazovány  také bývají označovány jako 

podkategorie NAO kompozitů. Tato kategorie je jedinečná tím, že při výrobě nejsou 

používány jakékoli kovové materiály [1].  

2.2   Složení a vlastnosti frikčních kompozitů 

U frikčních kompozitů používáme několik typů složek, které jsou nutné k dosažení 

požadovaných vlastností. U většiny jsou používány čtyři typy přísad, které se nazývají pojiva, 

plniva, funkční plniva a abraziva. 

2.2.1   Pojiva 

Jako pojiva jsou označovány materiály, které se díky procesu výroby stanou matricí 

daného kompozitu. Volba matrice/ pojiva spočívá v typu výrobního procesu kompozitu. Je 

zřejmé, že pro výrobu sintrovaných frikčních kompozitů je použito kovové matrice, která 

může být tvořena např. mědí, viz obrázek 1. 

 

Obr. 1.  Měď pro výrobu sintrovaných frikčních kompozitů [2] 

Zatímco pro výrobu produktu, který je založen na organické polymerní matrici bývá 

používáno zcela jiných materiálů, např. fenolická pryskyřice na obrázku 2. 
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Obr. 2.  Fenolická pryskyřice, matrice pro organické kompozity [3] 

Pojivo je nejdůležitější složka frikčního kompozitu. Při volbě pojiva musíme vzít v 

úvahu výrobní proces, který bude využit pro výrobu frikčního kompozitu. Tímto zajistíme, že 

dané pojivo bude kompatibilní s daným výrobním procesem a výsledný produkt bude mít 

požadovanou pevnost. Pojiva jsou v kompozitech obsažena pouze v několika hmotnostních 

procentech, ale i přesto mají zásadní vliv na výsledné vlastnosti kompozitu např. tvrdost [4].  

Volba pojiva do daných kompozitů, je založena převážně na historickém základu a 

není v obecném zájmu výrobců pojiva drasticky měnit. Je to převážně kvůli tomu, že se jedná 

o typické výrobní procesy, u kterých by změna pojiva v mnoha případech znamenala úplnou 

změnu technologie výroby a ostatních použitých složek [4]. 

2.2.2   Abraziva 

Co se týče specifikace abrazivního materiálu, je velmi složité ji nějak definovat. 

Zpravidla bývá jako abrazivum označována sloučenina, která je tvrdší než ostatní materiály, 

které jsou přidávány do frikčního kompozitu. Zároveň jsou to sloučeniny, které nejvíce 

přispívají k otěru při brždění. Nejčastěji používaná abraziva jsou tvrdé anorganické 

sloučeniny, nejčastěji minerály jako korund, diamant a granát, ale také jsou používány 

syntetické materiály jako například karbid křemíku či kubický nitrid boritý [4]. 

Při výběru abraziva musíme brát v potaz, jak velký abrazivní účinek bude mít námi 

zvolený materiál vůči materiálu, proti kterému bude použit. Pro ilustraci uveďme oxid železa, 

který může mít velmi dobré abrazivní účinky, pokud bude použito jako druhého třecího 

povrchu ocelové litiny. Pokud bude použit proti tvrdšímu materiálu, např. karbidu křemíku, 

tak jeho abrazivní vlastnosti nebudou dosahovat vysokých hodnot [4]. 
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Obr. 3.  SEM obrázek Al2O3 [5] 

Dalším důležitým parametrem je také poměr abraziva k ostatním komponentům 

frikčního kompozitu. Je tedy nutno najít určitou rovnováhu, při které budou frikční vlastnosti 

nejlepší a zároveň směs nebude příliš podléhat otěru [4]. 

Dalším problémem, který je třeba brát v potaz, je velikost a tvar abrazivních částic. 

Crosa & kol. experimentálně dokázali, že kulaté částice oxidu chromu budou mít menší 

frikční vlastnosti než pyramidální částice oxidu hlinitého. Co se týče samotné velikosti částic, 

tak při studiu abraze kovů bylo zjištěno, že čím jsou částice menší, tím menší je otěr. Na 

druhou stranu jsou menší částice náchylné k zanesení odpadem, který vzniká na povrchu 

kompozitu, díky otěru a jeho následné agregaci na určitých místech, což má za následek 

snížení abraze. Experimentálně je doporučená velikost abrazivních částic od 70 do 80 m [4]. 

2.2.3   Tuhá maziva 

Tuhá maziva, která bývají také označována jako funkční plniva, jsou nedílnou součástí 

frikčních kompozitů. Ve frikčních kompozitech jsou obsaženy proto, abychom byli schopni 

kontrolovat míru tření a otěru při brždění. Používaných pevných lubrikantů je hned několik, 

ovšem mezi nejčastější patří zde například grafit, sulfid molybdeničitý a hexagonální nitrid 

boritý [4]. 

Při volbě funkčního plniva musíme opět vzít v potaz výhody a nevýhody lubrikantu a 

jeho vliv na frikční vlastnosti výsledného kompozitu. 

Jedna z nevýhod tuhého maziva oproti tekutému lubrikantu je, že lehce zvyšuje třecí 

koeficient u dané směsi. Další nevýhodou je, že tuhé lubrikanty fungují na principu kluzu 

mezi otěrovými plochami, což má za následek znatelný otěr, který se může negativně projevit 

na životnosti [4]. 
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Naopak, tuhé lubrikanty mají nespornou výhodu oproti tekutým. Jsou daleko více 

stabilnější při vyšších teplotách,  při kterých by se tekutý lubrikant už dávno vypařil [4]. 

Grafit C 

Grafit krystalizuje v hexagonální struktuře, která je uspořádána z rovin, které jsou 

složeny z polycyklických atomů uhlíku. Samotná lubrikace je způsobena tím, že jsou od sebe 

roviny relativně daleko a vazby mezi nimi jsou oslabeny. Tím pádem je umožněno. aby po 

sobě mohly roviny klouzat [4]. 

Grafit funguje jako lubrikant nejlépe ve standardní atmosféře, protože k tomu aby 

fungoval jako mazivo je zapotřebí vodní páry. Adsorpce vody zmenšuje vazebnou energii 

mezi rovinami tak, že je nižší než adhezivní energie mezi substrátem a grafitem. V oxidačním 

prostředí je schopen vydržet i chvilkové extrémní zatížení [5].  

V oxidační atmosféře je schopen grafit efektivně působit jako tuhé mazivo do teploty 

450 °C a je schopen vydržet i chvilkové extrémní teplotní zatížení [5]. 

Sulfid molybdeničitý MoS2 

Sulfid molybdeničitý je materiál, který je získáván dolovacími technikami společně s 

žulou. Pro zaručení jeho velmi dobrých mazacích schopností, je zapotřebí vybírat minerál s 

nejlepší čistotou. Podobně jako grafit také sulfid molybdeničitý krystalizuje v hexagonální 

soustavě, která umožňuje rovinám, aby po sobě klouzaly. Mazací schopnost sulfidu 

molybdeničitého je mnohdy lepší než u grafitu. Funguje také ve vakuu, kde grafit selhává. 

Teplotní omezení pro MoS2 je 400 °C, kdy začíná oxidovat. U MoS2 je důležitá volba 

velikosti částic, protože příliš velké částice se mohou více otírat. Příliš malé částice mohou 

přejít ve zrychlenou oxidaci. Správnou volbou velikosti částic můžeme tedy do značné míry 

ovlivnit živostnost frikčního kompozitu [5].  

Nitrid boritý BN 

Nitrid boritý, či boron nitrid má dvě krystalické modifikace. Hexagonální modifikace, 

neboli h-BN, je keramický práškový lubrikant a je relativně měkký. Jeho největší výhodou je, 

že ani při velmi vysokých teplotách (cca 1200 °C) v oxidační atmosféře neztrácí své 

lubrikační vlastnosti. Dále má velmi vysokou tepelnou vodivost. Naopak kubická modifikace, 

neboli c-BN, je velmi tvrdá látka, používaná jako abrazivum a např. pro výrobu brusných 

kotoučů [5]. 
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2.3   Výroba frikčních kompozitů  

Výrobní proces frikčních kompozitů je založen na několika operacích, které na sebe 

logicky navazují. Při vlastní výrobě je nutno nejprve snížit pórovitost a provést zhutnění 

použité homogenizované směsi vstupních materiálů. Tato výrobní operace je prováděna 

pomocí různých lisovacích zařízení běžně používaných v technické praxi. Tím, že působíme 

určitým tlakem na práškovou směs se zmenšuje její specifický povrch a porozita. Jakmile tedy 

překročíme tzv. kritický tlak, začnou se částice deformovat a dochází ke vzniku spojů (tzv. 

studené svařování). Tímto je zaručeno, že se nám slisovaný prášek nerozpadne [6]. 

Před vlastním procesem lisování je nutno provést výpočet množství směsi, které bude 

odpovídat výsledné tloušťce frikčního kompozitu. Tvar použité formy následně určuje 

výsledný tvar frikčního kompozitu.  

Lisování je používáno jednak pro první vytvrzení materiálu na manipulační pevnost, 

ale také při vlastním procesu sintrování, který je charakterizován tlakem a teplotou sintrace.  

Jednou ze standardních lisovacích metod je tzv. jednoosé lisování, které můžeme 

rozdělit do dvou kategorií. První kategorie se dělí podle způsobu lisování na jednostranné a 

oboustranné. Při jednostranném lisování působí tlak na směs pouze z jedné strany, nejčastěji 

shora. U oboustranného lisování působí tlak shora i zdola. Jednostranné lisování se používá 

nejčastěji u dobře lisovatelných prášků a u výlisků s nižší výškou. Oboustranného lisování je 

nejčastěji užíváno při lisování vyšších výlisků. Pro oba případy platí, že zpevnění či zhutnění 

je největší u lisovníku a čím se dále postupuje do středu směsi, tak je její zpevnění menší. 

Jednoosé lisování můžeme rozdělit také podle teploty na lisování za studena a lisování za 

tepla [6, 7]. 

Jako další metodu zpevnění materiálu můžeme použít izostatické lisování za studena 

(CIP – Cold Isostatic Pressing), které zaručuje rovnoměrné rozložení tlaku do všech míst 

lisovací formy. Tato metoda je velmi výhodná, protože tlak působí na směs ze všech stran a 

lisování je tak ze všech stran stejné a silové působení rovnoměrné. Díky tomu dosáhneme 

daleko lepšího zpevnění než u jednoosého lisování. Tohoto je obvykle docíleno použitím 

elastické lisovací komory, na kterou působí ze všech stran tekuté médium. Lisovací tlaky se 

v případě této metody pohybují mezi 100 až 400 MPa [6]. 

Po procesu lisování nemá výlisek požadované pevnostní parametry a jednotlivé 

komponenty směsi nejsou ještě dostatečně integrovány do matrice. Doposud se výrobní 

proces obou typů frikčních kompozitů shoduje. Pro výrobu frikčních kompozitů na bázi 
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organické matrice bude využito např. lisování za tepla, ale podmínky při lisování (teplota, 

tlak) budou diametrálně odlišné od výroby sintrovaných frikčních kompozitů. Následující 

výrobní operací při technologickém zpracování frikčních kompozitů, při které dochází 

k finálnímu zpevnění struktury práškové směsi je vlastní proces sintrování. Bývá realizováno 

v sintračních pecích různé konstrukce za účelem sekundárního zpevnění struktury směsi 

kompozitu a její zkompaktnění. V první fázi sintračního procesu dochází k zahřátí směsi 

kompozitu na sintrační teplotu. Ta je volena dle typu fází, ze kterých je tvořena zpracovávaná 

směs frikčního kompozitu a závisí na matrici, která je pro daný frikční kompozit použita. 

V druhé fázi sintračního procesu dochází vlivem difuzních procesů mezi jednotlivými fázemi 

(resp. jejich fázovými rozhraními) k úplnému odstranění a nebo minimalizaci vnitřních pórů, 

což vede k finální kompaktnosti frikčních kompozitů. 

Další možností výroby sintrovaných frikčních kompozitů je použití jiných lisovacích 

technik, které docílí jednak slisování směsi a také díky vysoké lisovací teplotě její sintraci. 

Jednou z těchto lisovacích technik je metoda izostatického lisování za tepla  

(HIP - Hot Isostatic Pressing), při které probíhá lisování pod tlakem plynného média. Tlak, 

který je použit při zpevňování metodou HIP bývá v rozmezí od 50 do 310 MPa. Nádoba, ve 

které se prášková směs nachází, je pružná a je zahřívána na vysokou teplotu v rozmezí 480 až 

1300 °C. Aby se zabránilo oxidaci některých materiálů používají se inertní plyny jako helium 

či argon. Výsledným produktem je již hotový sintrovaný kompozit [6].  

Další běžně používanou metodou je metoda sintrování plasmovým výbojem (Spark 

Plasma Sintering). Tato metoda se taktéž řadí mezi metody jak zpevňovací tak sintrovací. 

Hlavní výhodou této metody, oproti HIP je daleko kratší čas potřebný ke zpevnění a 

sintrování výsledného produktu. Tímto způsobem lze zpracovat jak vodivé, tak nevodivé 

materiály libovolné hustoty. Tato metoda používá jako vnějšího tepelného zdroje 

stejnosměrný proud. V materiálu začnou mezi částicemi přeskakovat výboje, jejichž teplota je 

velmi vysoká. Tímto začne docházet k vzájemnému propojení částic slisované práškové 

hmoty a k celkovému finálnímu zpevnění [6].  

Po vlastním procesu sintrace dochází následně k obroušení povrchu vzorku na 

požadovanou tloušťku, což je prováděno na kotoučových bruskách.  
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3   METODY TESTOVÁNÍ FRIKČNÍCH A OTĚROVÝCH 

VLASTNOSTÍ KOMPOZITŮ PRO BRZDOVÁ OBLOŽENÍ. 

Testování frikčních kompozitů je nejdůležitějším procesem, kterým musí projít, před 

uvedením na trh. Škála těchto metod je opravdu velká a jedná se jak o laboratorní testovací 

metody tak o metody průmyslového testování.  

V laboratorních podmínkách se pracuje s menšími vzorky a především pomáhají 

k odhadu, které komponenty se dají pro daný frikční kompozit použít.  

Průmyslové metody testování nám již pomáhají simulovat podmínky, které jsou při 

samotném použití frikčních kompozitů, např. pro malé či středně velké automobily. Pokud by 

se mělo uvést rozdělení těchto způsobů testování, tak se jedná o metody laboratorní  

např. Pin-on-disc a Chase test a poloprovozní např. Brzdový dynamometr. 

3.1   Pin-on-disc 

Pin on disc je jedna ze základních tribologických měřících metod a je využívána pro 

stanovení frikčně-otěrových vlastností materiálu. Tato metoda je založena na principu 

vtlačování kuličky, hrotu či válečku („PIN“) proti rotujícímu testovanému materiálu, který je 

upevněný na disku. Samotný přístroj (obr. 5) je složen z několika částí, z nichž jsou dvě 

základní, dle kterých je vlastní metoda pojmenována a tím jsou elastické ramínko s třecím 

tělískem „pin“ a disk, na kterém je upevněn testovaný vzorek. Elastické raménko zároveň 

slouží jako snímač tření mezi pinem a diskem. Podle jeho odchylky je určena velikost 

koeficientu tření. Pin je vtlačován do vzorku přesně danou silou, nejčastěji 1 N až 10 N. Disk 

se otáčí zvolenou rychlostí, v rozmezí od 10 do 500 ot·min
-1

. Většinou je součástí pin-on-disc 

tribometru také možnost zahřátí disku na vysoké teploty, abychom mohli zjistit změny 

vlastností vzorku při vyšším teplotním zatížení [8, 9]. 
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Obr. 4.  Pin-on-disc tribometr [10] 

3.2   Chase test 

Chase Test Machine (obr. 5) je přístroj, který byl navržen pro zjišťování frikčních 

charakteristik materiálů, užívaných v brzdných soustavách. Využití tohoto přístroje není 

pouze pro kontrolu kvality, ale může být využíván pro mnoho jiných účelů jako např. výzkum 

a vývoj nových frikčních kompozitů či pro certifikační účely. Další výhoda spočívá v tom, že 

výsledky, kterých bylo dosaženo tímto testovacím zařízením, jsou velmi dobře 

reprodukovatelné [11]. 

 

Obr. 5.  Chase tester firmy LINK [12] 
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Při testovacím procesu je použit 1 čtverečný palec (6,42 cm
2
) vzorku, který je 

přitlačován proti simulovanému brzdovému bubnu. Díky možnosti kontroly tlaku či třecí síly 

a monitorování dalších parametrů jako je rychlost a teplota, lze zjistit jisté frikční parametry 

námi testovaného vzorku. Rychlost otáčení brzdového bubnu je řízena pomocí elektromotoru 

s možností plynulé regulace otáček. Dále můžeme nastavit velikost tlaku, kterým je vzorek 

přitlačován k bubnu. Teplota disku je monitorována pomocí termočlánků a její velikost je 

regulována aktivním vzduchovým chlazením [11]. 

Samotný testovací proces má za úkol simulovat podmínky, při nichž si zvolíme 

parametry, za kterých bude pravděpodobně daný vzorek používán. To znamená, že si můžeme 

zvolit tlak na kotouč, jaká má být nejvyšší teplota testování, rychlost kotouče a počet 

brzdných cyklů. Průběžné výsledky jsou prezentovány jak v textové tak grafické formě a 

konečné výsledky je možnost zpracovat jak v digitální tak tištěné formě [11]. 

3.3   Brzdový dynamometr 

Brzdový dynamometr lze zařadit mezi poloprovozní testovací zařízení frikčních 

kompozitů. Většina dynamometrů je schopna provádět několik typů testů, které jsou schopny 

simulovat podmínky použití kompozitů přímo v brzdných soustavách motorových vozidel, 

jako např. testování s konstantním tlakem či s konstantním točivým momentem.  

U dynamometrů je také nezbytná funkce chlazení brzdového kotouče a desek během 

testovacího cyklu, což umožňuje testování za konstantních okolních podmínek. 

 

Obr. 6.  Dynamometr M2800 firmy LINK  



 

21 

Stroj se skládá z několika částí, tj. elektromotor, systém regulace rychlosti, dále je zde 

hydraulický systém pro regulaci tlaku, který vyvine brzdná soustava proti brzdnému disku a 

vzduchová chladící jednotka pro udržení konstantní teploty v průběhu testování. Dalším 

rozdílem testování na brzdném dynamometru od laboratorních metod testování frikčních 

vlastností je, že testování probíhá v tzv. poloprovozních podmínkách. To znamená, že 

testování neprobíhá přímo na vozidlech, ale dynamometr s pomocí soustavy setrvačníků 

simuluje danou hmotnost vozidla. Díky těmto možnostem, kterými dynamometry disponují, 

je možné zaručit konstantní podmínky při každém testování a tím pádem velmi dobře 

reprodukovatelné výsledky. 

Dále bývají dynamometry vybaveny tzv. systémem DTV (Disc Thickness Variation), 

který umožňuje měřit tloušťku díky sondám, které jsou umístěny na rotujícím disku a tím 

pádem i míru opotřebení brzdného kotouče. Veškeré vyhodnocení výsledků probíhá přes 

počítačové programy, které jsou zpravidla dodávány k jednotlivým přístrojům přímo od 

výrobců. Mnohdy bývají ještě dynamometry umístěny ve zvukově izolované místnosti 

z důvodu vysoké hlučnosti a také z důvodu měření hlučnosti frikčního kompozitu při brždění. 
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4   EXPERIMENTÁLNÍ METODY KOMPLEXNÍ 

CHARAKTERIZACE FRIKČNÍHO POVRCHU  

Na rozdíl od předchozích metod, které charakterizovaly mechanické vlastnosti 

frikčních kompozitů jsou tyto metody zaměřeny na zkoumání struktury frikčního povrchu 

materiálu. Oproti předešlým metodám, kde se jednalo jak o metody laboratorní tak o 

poloprovozní a provozní, zde se jedná o metody veskrze laboratorní. Nejpoužívanějšími 

analytickými metodami jsou skenovací elektronová mikroskopie, EDX analýza a XRFS 

spektroskopie. 

4.1   Skenovací elektronová mikroskopie  

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) je metoda vizuální analýzy povrchu 

vzorku. K této metodě je ovšem nutné mít dostatek zkušeností s danou problematikou, aby 

bylo možno také provádět elektronovou mikroanalýzu. 

Použití skenovacího elektronového mikroskopu, viz obr. 7, je vhodné, pokud 

potřebujeme zobrazit objekty v řádů mikrometrů až nanometrů. Skenovací elektronový 

mikroskop lze svým způsobem připodobnit ke světelnému mikroskopu s tím rozdílem, že 

v elektronovém mikroskopu nedopadá na vzorek světlo, nýbrž urychlený elektronový svazek. 

U elektronového mikroskopu je pak výsledný obraz utvořen pomocí sekundárního signálu, 

kterým jsou sekundární či zpětně odražené elektrony [13]. 

 

Obr. 7.  Pracoviště skenovacího elektronového mikroskopu [14] 

Výhodou skenovací elektronové mikroskopie, oproti standardní optické mikroskopii je 

velmi dobrá ostrost, díky které lze do jisté míry pozorovat reliéf vzorku, který je při analýze 
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frikčních kompozitů velice důležitý. Velmi přínosná je také skutečnost, že dochází k interakci 

mezi urychleným elektronovým svazkem a snímaným vzorkem. Tímto mohou vzniknout další 

signály, jako např. RTG záření, Augerovy elektrony nebo také katodoluminescence. Tyto 

vedlejší signály jsou vhodné např. pro kvantitativní analýzu povrchu vzorku [13]. 

Kvalitu a ostrost obrazu tvořeného elektronovým mikroskopem můžeme ovlivnit 

několika faktory. K nejdůležitějším patří velikost urychlovacího napětí elektronového svazku. 

Čím vyšší urychlovací napětí je, tím větší je hloubka ostrosti. Pokud zvolíme vysoké 

urychlovací napětí, musíme ovšem dbát na další parametr a tím je nabíjení vzorku. Přílišné 

nabíjení nám jeho pozorování ztěžuje, což se ve velké míře projevuje u nevodivých materiálů, 

které byly pokoveny. Dalšími parametry ovlivňujícími analýzu jsou např. pozice vzorku, 

pracovní vzdálenost či u nevodivých vzorků kvalitní pokovení [13]. 

4.2   EDX analýza 

EDX (Energy Dispersive X-ray) analýza je metodou, která využívá RTG záření 

k vybuzení elektronů z vnitřních orbitalů. Následně se vyhodnotí celé spektrum RTG záření, 

které je vzorkem vyzářeno. Tato analýza slouží hlavně pro identifikaci těžších prvků, přičemž 

prvky jako vodík, helium, lithium, beryllium a bor stanovit nelze [15].  

Velkou výhodou této metody je, že se jedná o nedestruktivní metodu a tím pádem je 

možno vzorek použít pro další analýzu. Dále je výhodou to, že k analýze potřebujeme jen 

velmi malé množství vzorku a i přesto je schopna měřit v koncentračním rozsahu od 0,01 % 

do 100 %. Pomocí EDX analyzátoru je také možno určit kvalitativní i kvantitativní analýzu a 

také určit distribuci prvků na povrchu vzorku. Studovat materiály touto metodou nám 

většinou umožňuje skenovací elektronový mikroskop, jelikož jako primární excitační zdroj je 

zde elektronový paprsek, který je základem elektronové mikroanalýzy (EMA). 

4.3   XRFS 

Rentgenová fluorescenční spektroskopie neboli XRFS (X-Ray Fluorescence 

Spectroscopy) využívá rentgenového záření jako zdroje energie důležitého k excitaci 

elektronů, viz obr. 8. Když primární rentgenový paprsek dopadne na vzorek, tak je buď 

rozptýlen nebo absorbován atomovým obalem. Pokud má paprsek dostatečnou energii. resp. 

vyšší než je ionizační energie elektronu se kterým se srazily, je elektron vystřelen z vnitřního 

orbitalu a vzniká tzv. fotoelektrický jev. Vystřelením těchto elektronů vznikají vakance, které 

jsou pro atom energeticky nevýhodné, což má za následek propad atomů z energeticky 
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vyšších orbitalů. Při každém propadu se uvolní energie, ve formě charakteristického RTG 

záření, která je rozdílem vazebných energií těchto dvou korespondujících orbitalů. Jelikož 

každý prvek má svůj specifický počet uspořádání energetických hladin, tak má také své 

charakteristické fluorescenční záření, které při osvícení RTG paprsky produkuje. Nejčastěji se 

na RTG fluorescenci podílejí K a L elektronové slupky [16]. 

 

Obr. 8.  Schéma interakce mezi excitačním zářením a elektronem [16] 

Metoda je opět nedestruktivní a dovoluje nám měřit přímo prvkové složení. Touto 

metodou je možno analyzovat velké objemy vzorků v koncentračním rozsahu od 1·10
-5

 % do 

100 %. Metoda umožňuje také jak kvalitativní tak kvantitativní analýzu, a jelikož máme 

relativně velký objem vzorku, je možné analyzovat také průměrné složení vzorku. 
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5   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce je zaměřena na optimalizaci chemického složení 

sintrovaných frikčních kompozitů vhodných pro použití u motocyklů. Jedním z důležitých 

parametrů výsledných kompozitů je jejich teplotní stabilita, která jim umožňuje snášet vyšší 

tepelné zatížení, kterému jsou v běžných podmínkách velmi často vystavovány. Tímto je 

možno docílit zvýšení mezní teploty, při které dochází k „fade“ jevu, tj. náhlému poklesu 

frikčních vlastností vlivem vysoké teploty.  

Pozornost byla věnována náhradě části tuhého maziva za mazivo s lepší teplotní 

odolností. Jako nejpřijatelnější volbou se po prostudování dostupné literatury jeví použití h-

BN, který splňuje výše uvedené požadavky zároveň s přijatelnými vstupními náklady.  

Pro experimety byly vyrobeny frikční kompozity s různým poměrem h-BN k základní 

směsi, kterou poskytl průmyslový partner zabývající se výrobou frikčních kompozitů pro 

motocykly. 

5.1   Příprava sintrovaných frikčních materiálů z dostupných surovin 

Celkově byly připraveny čtyři typy směsí, které měly rozdílný poměr h-BN ke 

standardní směsi. První směs, označena jako 0, byla směs referenční, která neobsahovala h-

BN a byla standardní směsí průmyslového partnera. V dalších třech vzorcích se postupně 

zvyšoval podíl h-BN.  

Směsi byly připraveny v laboratorních podmínkách průmyslového partnera, podíly 

jednotlivých komponent byly odvažovány s přesností 0,5 g. Mechanická homogenizace směsi 

trvala 4 hodiny. Po 4 hodinách byla směs připravena ke zpevnění. Ke zpevnění směsi bylo 

použito jednoosého lisování za konstantního tlaku v rozmezí od 7,5 do 12,5 MPa.  

Z důvodu výroby dvou typů brzdových obložení bylo použito rozdílných lisovacích 

tlaků s ohledem na velikost lisované plochy. Jeden typ byl určen pro testování na testovacím 

zařízení průmyslového partnera a druhý byl určen pro testování na dynamometru.  

Sintrování proběhlo metodou SPS (Spark Plasma Sintering) v indukčních pecích 

průmyslového partnera, viz. obr. 9. Jednotlivé vzorky byly sestaveny do několika vrstev, které 

byly odděleny pomocí uhlíkových desek. Uhlíkové desky zaručují lepší teplotní 

homogenizaci během vlastního výrobního procesu. Díky použití vysokého tlaku dojde ke 

spojení vlastního kompozitu a základního ocelového plechu, který je nutno před sintrováním 

potáhnout vrstvou mědi. Tato vrstva umožní lepší přilnutí obou různorodých materiálů.  
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Obr. 9.  Detail uložení vzorků v sintrovací peci 

5.1.1   Složení vzorků 

Pro každý vzorek byl použit základní materiál, ve kterém byl stejný podíl komponent 

a měnil se jenom poměr základního materiálu a h-BN. V tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé 

poměry základního materiálu(„ZM“) a h-BN. 

Tabulka 1.  Obsah h-BN a základního materiálu ve vzorcích 

materiál 

(%) 

vzorek 

0 1 2 3 

ZM 100 98,6 97,8 97 

h-BN 0 1,4 2,2 3 

celkem 100 100 100 100 

5.1.2   Testovací měření 

Testování bylo prováděno na zařízení k měření otěru (obr. 10) v závislosti na ujeté 

vzdálenosti. Měření probíhalo za konstantních podmínek, tzn. frekvence otáčení byla 50 

ot/min a tlak čelistí na brzdový kotouč byl 7 bar.  

Nejprve bylo provedeno 3 hodinové zajetí vzorků na testovacím stroji z důvodu 

dokonalého přilnutí desek na brzdový kotouč a posléze se přistoupilo k vlastnímu testování. 

Samotné testování bylo rozděleno do třech bloků. V každém bloku bylo s testovaným párem 

brzdového obložení najeto 25 km, při trvalém sepnutí čelistí, čili v zabržděném stavu. Doba 

brzdného cyklu byla pro každý vzorek jiná, z důvodu rozdíleného složení a rozdílného 

frikčního koeficientu.  
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Obr. 10.  Tester frikčně-otěrových vlastností 

5.1.3   Frikční vlastnosti 

Frikční vlastnosti vzorků se velmi lišily, jak lze vyčíst z tabulky 2. Jsou zde zapsány 

hodnoty, které byly změřeny a vypočteny během testovacího měření. Sloupec „počet 

zastavení“ nám udává kolikrát se za 75 km, za konstantního tlaku 0,7 MPa, kotouč na stroji 

zastavil. Častější zastavení je způsobeno vyšším frikčním koeficientem dané směsi. Pokud 

srovnáme počet zastavení vzorku 0, který je standardní směsí, například se vzorkem 3, která 

má nejvyšší podíl h-BN, tak je rozdíl velmi markantní. Se zvýšeným počtem zastavení, tzn. s 

větší velikostí frikčního koeficientu, roste také otěr materiálu.  

Tabulka 2.  Srovnání času, otěru a počtu zastavení jednotlivých vzorků 

číslo 

vzorku 

ujetá 

vzdálenost 

[km] 

čas 

[h] 

m [g] h [mm] počet 

zastavení 
levá pravá levá pravá 

0 75 1:47 0,45 0,42 0,046 0,053 103 

1 75 1:56 0,53 0,49 0,081 0,065 1086 

2 75 1:55 0,53 0,83 0,091 0,102 766 

3 75 1:57 0,51 0,54 0,087 0,083 1398 

Je nutno vzít v úvahu také zvyšující se tvrdost frikčního kompozitu. Příliš tvrdý frikční 

kompozit působí negativně na materiál kotouče, který se tímto rychleji opotřebuje, což 

dokazuje také obsah chromu a železa na povrchu vzorku. V tabulce 3 je uveden obsah chromu 

a železa na povrchu vzorků, což bylo změřeno pomocí XRFS analýzy. 
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Tabulka 3.  Srovnání XRFS analýzy obsahu Cr a Fe 

vzorek 
obsah (hm. %) 

h-BN Cr Fe 

0 0 1,73 7,34 

1 1,4 1,41 6,57 

2 2,2 1,27 5,91 

3 3 1,33 6,07 

Graf na obr. 11 znázorňuje obsah námi zjištovaných kovů Cr a Fe, které přímo souvisí 

s otěrem kotouče a frikčního kompozitu. 

 

Obr. 11.  Obsah železa a chromu na povrchu vzorků 

5.2  Charakterizace frikčního povrchu 

Charakterizace frikčního povrchu se prováděla na základě několika metod. První byla 

vizuální analýza pomocí vysoce kvalitních MAKRO fotografií frikčního povrchu (FP). Další 

použitou metodou byla vizuální analýza pomocí SEM (Skenovací Elektronová Mikroskopie). 

Co se týče strukturní analýzy, byla pro přesné zjištění obsahu železa a chromu 

v požadovaných vzorcích použita metoda XRFS. 
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5.2.1   Fotografie frikčního povrchu 

Pomocí fotoaparátu s vysokým rozlišením byly pořízeny snímky frikčního povrchu 

vzorků a byla provedena analýza frikčních stop. Velikost ocelového plechu desky byla 

45 x 45 mm. Samotný frikční povrch měl velikost 41 x 32 mm. Z daných fotografií lze vidět, 

že všechny vzorky měly dobrý kontakt s kotoučem. Světlé frikční plochy na obrázcích 14 až 

19 nám znázorňují pohyb kotouče po frikční vrstvě vzorků, ve kterých byl obsažen h-BN. 

 

Obr. 12.  Fotografie vzorku 0 levá 

strana 

 

Obr. 13.  Fotografie vzorku 0 pravá 

strana 

 

Obr. 14.  Fotografie vzorku 1 levá 

strana 

 

Obr. 15.  Fotografie vzorku 1 pravá 

strana 

 

Obr. 16.  Fotografie vzorku 2 levá 

strana 

 

Obr. 17.  Fotografie vzorku 2 pravá 

strana 

1cm 
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Obr. 18.  Fotografie vzorku 3 levá 

strana 

 

Obr. 19.  Fotografie vzorku 3 pravá 

strana 

5.2.2   Přehřívání kompozitu 

Dalším problémem, kterému bylo třeba věnovat pozornost je přehřívání vzorku. Při 

bližším pohledu na následující snímky je patrné, které vzorky se více zahřívaly. Lze takto 

soudit ze zabarvení vzorků, jež se u některých po testování otěrových vlastností a také po 

určité teplotní zátěži změnilo. Vzorek 0, ve kterém nebyl obsažen žádný h-BNse přehříval 

očividně nejvíce, což dokazují obr. 20 a 21. Na těchto fotografiích je patrná velmi silná změna 

zabarvení a tudíž lze soudit že vzorek procházel velkými teplotními změnami. Z toho se dá 

také soudit, že nástup „fade“ efektu, tzn. poklesu frikčních vlastností dojde po kratší době, než 

například u vzorku 3, ve kterém byla obsažena 3 hm% h-BN a měl po celou dobu testování 

výrazně lepší lepší frikční vlastnosti. Na obr. 22 až 27 lze vidět, že daný materiál neprocházel 

při testování velkými teplotními změnami, tudíž „fade“ efekt nebyl tak výrazný.  

 

Obr. 20.  Detail spodní hrany 

vzorku 0 

 

Obr. 21.  Detail pravé hrany  

vzorku 0 

 

Obr. 22.  Detail spodní hrany 

vzorku 1 

 

Obr. 23.  Detail pravé hrany  

vzorku 1 
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Obr. 24.  Detail spodní hrany 

vzorku 2 

 

Obr. 25.  Detail pravé hrany  

vzorku 2 

 

Obr. 26.  Detail spodní hrany 

vzorku 3 

 

 

Obr. 27.  Detail pravé hrany  

vzorku 3 

5.2.3   Charakterizace frikčního povrchu pomocí skenovací elektronové 

mikroskopie  

Při provádění skenovací elektronové mikroskopie bylo třeba se zaměřit na místa, která 

by nejlépe vypovídala o mechanismu tření a o chování testovaného vzorku při třecím procesu. 

Nejprve byla vybrána 3 místa, která byla zobrazena pod zvětšením 50x a byla na nich 

provedena kompletní plošná strukturní analýza (více v sekci XRFS analýza). Dále bylo 

zapotřebí zobrazit frikční stopu ve větším detailu, tzn. zvětšení 350x a opět provedena 

strukturní analýza. Jako poslední byla vybrána náhodná částice, která byla zvětšena 800x a 

byla provedena její bodová analýza. Jako vzorky pro metodu SEM byly použity vždy levé 

části brzdného páru.  
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Obr. 28.  SEM fotografie FP vzorku  

0, zvětšení 50x 

 

Obr. 29.  SEM fotografie FP vzorku  

0, zvětšení 350x  

 

Obr. 30.  SEM fotografie FP vzorku 0, zvětšení 800x 

Na fotografii (obr. 28) lze vidět část frikční stopy, která byla vytvořena kontaktem 

brzdové desky s kotoučem. Vzorek 0 vykazoval nejvyšší podíl frikčních stop ze všech 

testovaných vzorků. Na obr. 29 je vyfocen detail příslušné frikční stopy s označením oblasti, 

která byla podrobena XRFS analýze. Obrázek 30 znázorňuje nerovný charakter frikčního 

povrchu, který je pokryt nerovnoměrně rozmístěnými částicemi základních složek směsi. Bod 

x1 odpovídá abrazivu a bod x2 tuhému lubrikantu. 

 

Obr. 31.  SEM fotografie FP vzorku 

1, zvětšení 50x 

 

Obr. 32.  SEM fotografie FP vzorku 

1, zvětšení 350x 
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Obr. 33.  SEM fotografie FP vzorku 1, zvětšení 800x  

Na fotografii (obr. 31) je opět vidět frikční stopa, která je ovšem v porovnání 

s předchozím vzorkem 0 znatelně menší. Na obrázku 32 je uveden detail frikční stopy 

s vyznačením míst XRFS analýzy. Místo x2 na obr. 33 představuje opět částici abraziva.

 

Obr. 34.  SEM fotografie FP vzorku 

2, zvětšení 50x 

 

Obr. 35.  SEM fotografie FP vzorku 

2, zvětšení 350x 

 

Obr. 36.  SEM fotografie FP vzorku 2, zvětšení 800x  
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Dalším zvyšováním obsahu h-BN ve vzorku dochází k postupnému snižování počtu 

frikčních stop, což je patrno z obr. 34. Na obr. 35 je uveden detailní záběr na jednu z větších 

frikčních stop, která je také znázorněna na obr. 34. Obrázek 36 zachycuje částici h-BN, která 

je obklopena základním materiálem. 

 

Obr. 37.  SEM fotografie FP vzorku 

3, zvětšení 50x 

 

Obr. 38.  SEM fotografie FP vzorku 

3, zvětšení 350x  

 

Obr. 39.  SEM fotografie vzorku 3, zvětšení 800x 

Předcházející snímky obr. 37 až 39 potvrzují již zjištěné skutečnosti, že se zvyšujícím 

se obsahem h-BN klesá množství frikčních stop.  
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6   ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla optimalizace směsi sintrovaných frikčních 

kompozitů. Tato optimalizace spočívala v nahrazení obsahu standardního tuhého lubrikantu 

za tuhý lubrikant h-BN, který má výrazně lepší teplotní odolnost než původní materiál. 

V teoretické části byla provedena rešerše oblasti týkající se složení, výroby a testování 

sintrovaných frikčních kompozitů. V experimentální části byly připraveny celkově čtyři 

směsi, které byly následně homogenizovány,  vylisovány a vysintrovány. První směs byla 

standardní referenční směs, označená jako vzorek 0, který neobsahoval tuhý lubrikant h-BN. 

Pro další vzorky bylo navrženo optimalizované složení, kde bylo postupně zvyšováno 

procento obsahu h-BN ve směsi. 

Vyrobené vzorky byly dále podrobeny laboratornímu testování frikčně-otěrových 

vlastností, které probíhalo na zařízení průmyslového partnera. Vzorky byly podrobeny 

testování ve třech cyklech po 25 km v zabrzděném stavu. Po každém cyklu byla pro daný 

vzorek změřena tloušťka a hmotnost. Ze znalosti těchto rozhodujících parametrů bylo možno 

poté jednotlivé vzorky vzájemně porovnat. Dalšími zkoumanými parametry byla celková 

doba testování pro daný brzdný cyklus a počet zastavení brzdového kotouče. Ze znalosti 

počtu zastavení lze vyvodit, zda se frikční koeficient s přidáváním podílu h-BN zvyšuje či 

snižuje. Vzorek s označením 0 dosahoval nejmenšího opotřebení, což souvisí s počtem 

zastavení tohoto vzorku. Naopak vzorky s podílem h-BN dosahovaly vyššího frikčního 

koeficientu, což lze usoudit z vyššího počtu zastavení a prodlužující se dobou brzdného cyklu. 

Větší počet zastavení také způsobil menší přehřívání vzorků, u kterých tedy nedocházelo 

k tzv. fade jevu. 

Dále byla provedena analýza frikčního povrchu vzorků. Ta byla realizována pomocí 

fotoaparátu s vysokým rozlišením, skenovacího elektronového mikroskopu a XRFS analýzy. 

Pomocí fotoaparátu a SEM byla analyzována velikost frikčních stop v závislosti na podílu  

h-BN ve vzorku. Z výše uvedených fotografií je patrno, že se velikost frikčních stop 

s přibývajícím podílem h-BN zmenšuje. Pro zjištění míry opotřebení brzdového kotouče byla 

provedena XRFS analýza prvků Fe a Cr, které byly obsaženy na povrchu testovaných vzorků. 

Z provedené analýzy lze usoudit, že vzorek 0 způsoboval vyšší opotřebení brzdového 

kotouče, než je tomu v případě vzorků s přídavkem h-BN. 

Jako nejlepší způsob optimalizace z hlediska frikčních vlastností desek, opotřebení 

kotouče, a také teplotní stability se tedy jeví použití vzorku s označením 2, který obsahoval 

2,2 % h-BN a 97,8 % základního materiálu. 
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