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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je literární rozbor materiálů, které se používají k výrobě brzdových 

kotoučů. Jsou zde popsány mechanické vlastnosti, zpracování, mikrostruktury a použití 

brzdových kotoučů ze šedé litiny a kompozitních materiálů.  

Tato bakalářská práce popisuje také typy konstrukcí brzdových kotoučů a jejich použití. Dále 

jsou v bakalářské práci charakterizovány zkušební metodiky „Pin-on-disk“ a analýza pomocí 

dynamometru. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Brzdový kotouč, šedá litina, ferit, grafit, kompozitní materiály, kryogenické zpracování, 

„PIN-on-DISC“, dynamometr 

 

 

 TITLE Material and technological parameters of brake disc 

ABSTRACT 

Aim of this work is a literary analysis of the materials used in the manufacture of brake discs. 

There are described mechanical properties, processing, microstructure and use of brake discs 

made of gray cast iron and composite materials.  

This thesis also describes the types of structures brake discs and their use. Furthermore, the 

thesis characterized test methodology "Pin-on-disk" and analysis using a dynamometer. 
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Brake disc, grey cast iron, ferrite, graphite, composites materials, cryogenic technology, 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

E   energie        J 

p   tlak        bar 

T,t   teplota        K, °C  

Λtep.   tepelná vodivost       W.m
-1

.K
-1

 

f   koeficient smykového tření     [-] 

m   hmotnost        g, kg 

τ   čas        s  

Qkonvenční  teplo konvenčních ztrát     kW 

Qaerodynamické teplo aerodynamických ztrát     kW 

λ   mezi lamelární rozteč      µm 

v   rychlost       m.s
-1

, km.h
-1

 

W   koeficient opotřebení      mm
3
/N.m  

V   objem        mm
3
,m

3
 

F   přítlačná síla tělíska „PIN“     N 

s   dráha tělíska „PIN“      mm, m 
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1 ÚVOD 

Na konci 19. století byla potřeba vytvořit brzdový systém pro nově vynalezené automobily. 

Po začátku druhé světové války měl brzdový systém technologický pokrok v důsledku 

leteckého průmyslu, kdy bylo zajištění brzdového systému velkou nutností. 

Brzdový kotouč je rotující část kotoučové brzdy neboli rotor. Výkonnost brzdového systému 

závisí na interakci materiálu rotoru s materiálem brzdového obložení. Vzájemné působení 

mezi těmito různorodými materiály zahrnují mechanické a chemické reakce na molekulární 

úrovni. Při brzdění se mění kinetická energie E v teplo Q. Až 90% kinetické energie E vozidla 

absorbuje brzdový kotouč, který se vlivem tření na rozhraní kotouče a brzdových destiček 

zahřívá. Za extrémních provozních podmínek dokáže teplota kotouče lehce přesáhnout 700°C 

v závislosti na materiálu, ze kterého byl kotouč vyroben. [1] 

Historicky prvním materiálem na výrobu brzdových kotoučů byla litina. Litina je slitina 

železa s uhlíkem. Dnes se používá litina s kuličkovým grafitem (tvárná litina), litina 

s červíkovým grafitem (vermikulární litina) a nejvíce používaná litina s lupínkovým grafitem 

(šedá litina). Šedá litina byla studována několik desetiletí za účelem zvýšení její životnosti a 

optimalizaci mechanických vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří tepelná vodivost, korozní 

odolnost, dlouhá životnost v závislosti na různých faktorech, stabilní tření a nízká míra 

opotřebení. Díky těmto vlastnostem se šedá litina využívá až dodnes převážně u sériově 

vyráběných automobilů. Další slitinou železa používanou na výrobu brzdových kotoučů je 

ocel. Využívají se martenzitické a vysoce legované austenitické oceli. Ocelové kotouče nejsou 

v běžné praxi tak zastoupeny jako litiny, a tudíž se s nimi můžeme setkat jen zřídka. 

U více namáhaného brzdění, např. u brzdění letadel, se využívají odolnější materiály, které 

musí odolávat vysokým provozním teplotám. Jedná se o kompozitní materiály, které mají 

výborné třecí vlastnosti. Kompozitní materiál je složen ze dvou a více složek nebo fází. 

Skládá se z matrice (pojivo) a výztuže (plnivo). Byly vyvinuty za účelem překonání nevýhod 

šedé litiny. Mezi tyto materiály patří kompozity s polymerní uhlíkovou matricí a uhlíkovými 

nebo karbidovými vlákny nebo částicemi. Využívají se i kompozitní materiály s dvojitou 

matricí, ve které se objevuje uhlík a karbid křemíku. Dále se pak používají kompozitní 

materiály s kovovou – hliníkovou matricí s různými typy výztuží, ať už s karbidy křemíku 

SiC, nebo diboridy titanu TiB2 a dalšími. 

Vzhledem k tomu, že každý materiál používaný u brzdových kotoučů má různé vlastnosti, je 

důležité vybrat ten správný materiál pro dané provozní podmínky. K správné volbě materiálu 
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a konstrukci se využívá různých analýz a testů, mezi které patří např. analýza „PIN-on-Disk“, 

která se zabývá tribologickými vlastnostmi kotouče, nebo brzdovými destičkami. Brzdové 

kotouče se mohou vlivem zvýšené teploty deformovat, a proto se využívá analýza pomocí 

dynamometru, u které se zjišťují provozní teploty kotouče a analyzují provozní účinky na 

brzdový kotouč. 

Provozní teplotu u brzdových kotoučů můžeme snižovat konstrukcí brzdového kotouče. 

Konstrukce brzdového kotouče se dělí na dva základní druhy: plné (pevné) a ventilované 

kotouče. Plné kotouče jsou využívány u méně namáhaných systémů, zatímco ventilované se 

používají u více namáhaných systému. Účinnost v odvětrávání u ventilovaných kotoučů je 

větší, než u plných kotoučů, a proto u nich nedochází k takové deformaci jako u plných. 

Ventilované kotouče jsou navrženy tak, aby jejich lopatky odváděly teplo Q a plyny ven 

z kotouče a ochlazovaly tak kotouč. Existuje několik druhů uspořádání lopatek ventilovaných 

kotoučů: rovné uspořádání lopatek, tangenciální uspořádání, radiální uspořádání a další. 

Ventilované kotouče se mohou objevovat nejčastěji na přední nápravě automobilu, na které 

může působit větší tepelné namáhání než na zadní nápravě. 
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2 MATERIÁLY BRZDOVÝCH KOTOUČŮ 

Vzhledem k míře zatížení a opotřebení se používají různé materiály, které odolávají tepelným 

šokům. Při brzdění kotouče může vyšší úroveň tepelných a třecích zatížení vyvolat tepelné 

namáhání a lokální plastickou deformaci v blízkosti třecí plochy mezi kotoučem a brzdovou 

destičkou. Vzhledem k opakovanému ohřívání a ochlazování v důsledku brzdění vznikají 

vlivem teplotních gradientů únavové trhliny. Materiál použitý u brzdových rotorů by měl být 

schopen nést tepelnou únavu a měl by ji absorbovat a rozptýlit do okolí. Na Obr. 1 je 

znázorněna teplotní analýza ventilovaného kotouče, u kterého se provozní teplota na povrchu 

kotouče pohybuje okolo 450°C. Uvnitř kotouče, kde je kotouč ochlazován vlivem kanálků, 

má teplotu okolo 20°C. Takto vznikají nežádoucí teplotní gradienty, které mají vliv na tvorbu 

trhlin. Konstrukční materiály použité v brzdách musí splňovat kombinaci několika funkcí. 

Musí být spolehlivé, trvanlivé, odolné proti korozi a v menší míře ekonomicky dostupné. [1] 

Materiálové požadavky: 

 Odolnost proti opotřebení 

 Odolnost proti korozi 

 Tepelná vodivost 

 Pevnost 

 Obrobitelnost 

 Hmotnost (specifická hmotnost) 

 

Obr. 1Teplotní rozdíl brzdového kotouče při provozních teplotách [1] 
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3 LITINOVÉ KOTOUČE 

Většina brzdových kotoučů (BK) se dnes vyrábí ze šedé litiny. Používá se především pro 

automobilové brzdové disky díky své vynikající tlumící schopnosti, vysoké tepelné vodivosti, 

a relativně levné výrobě. Využití šedé litiny třídy EN-GJL-250 (pevnost v tahu se rovná 

250MPa), s převážně perlitickou matricí (více než 95% perlitu) je nejvyužívanější litina pro 

výrobu BK. Ve Spojených státech se používá s přídavkem Ti (větší než 0,02%hmot.), aby se 

snížil koeficient tření a zvýšila odolnost proti opotřebení. Šedá litina má dobrou tepelnou 

vodivost díky grafitu, který je výborným tepelným vodičem. V tvárné litině jsou částice 

zrnitého grafitu izolovány jeden od druhého, a proto vliv této fáze na tepelnou vodivost je 

velmi malý.[2] 

Mechanické vlastnosti litin mohou být zlepšeny přidáním legujících prvků. V poslední době 

se výrobci rozhodli legovat litiny molybdenem Mo a niobem Nb a vyrábět litiny s vysokým 

obsahem uhlíku a tím litinu s vysokou vodivostí. Vysoká tepelná vodivost je v důsledku 

většího množství grafitu v mikrostruktuře, což umožňuje snížení teploty v oblasti tření a tímto 

přispívá k delší životnosti.[2] 

 

Obr. 1 Opotřebení disků různými tlaky při zkoušení metodou „Pin-on-disk“ 

 

Zkoumáním vlastností litin uvedených na Obr. 1 pomocí tribologické metody „Pin-on-Disk“ 

bylo zjištěno, že litina s červíkovitým (vermikulárním, kompaktním) grafitem má nejhorší 

odolnost proti opotřebení při vyšších tlacích, tedy při 4MPa. Vzhledem k tomuto faktu není 

tato litina vhodným materiálem na výrobu brzdových kotoučů. Nicméně, za zmínku také stojí, 
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že vysoké třecí síly vyvinuté v průběhu zkoušek ve srovnání s těmito litinami naznačují, že 

litina s červíkovým grafitem vykazuje vyšší účinnost brzdového systému, a tudíž není potřeba 

vyvíjet vyšší tlaky při brzdění. Odolnost proti opotřebení litin s kompaktním grafitem je větší, 

než u šedé a tvárné litiny. [13] 

3.1   Kotouče ze šedé litiny 

Šedá litina se vyznačuje strukturou s lupínkovým grafitem v matrici z feritu (téměř čisté 

železo) a perlitu. Velikost, tvar, množství a rozložení grafitových lupínků v šedé litině určují 

mechanické vlastnosti. Litiny s vysokým podílem feritu v matrici jsou měkké a snadno 

obrobitelné. Mají nižší pevnost v tahu. Zatímco litiny s vysokým podílem perlitu vykazují 

vyšší odolnost proti opotřebení a pevnost v tahu. [3] 

Velmi pomalé ochlazení má tendenci produkovat velké grafitové lupínky a feritickou 

strukturou. Zatímco rychlé ochlazení litiny způsobuje perlitickou strukturu s menšími lupínky. 

Ferit nebo perlit je také ovlivněn legujícími prvky v litině. Tvar lupínků je rovněž ovlivněn 

rychlostí ochlazování litiny [3]. 

Tab. 1 Vlastnosti šedé litiny [4] 

Hustota 

(g/cm
3
) 

Teplota 

tání (°C) 

Modul 

pružnosti 

(GPa) 

Tepelná 

vodivost 

(W/mK) 

Specifické 

teplo 

(J/kgK) 

Koeficient tep. 

Roztažnosti  

(x10
-6

 K
-1

) 

7,2 1200-1300 ~200-211 42-62 460 8,1-19,3 

 

Na Obr. 2 je znázorněno souřadnicové rozdělení grafitového lupínku. Tepelná vodivost LLG  

v ose Y je λ=84W/m.K a v ose X je λ=293-419 W/m.K. Tepelná vodivost perlitické matrice je 

λ=30W/m.K. [5] 

Obr. 2Souřadnicové rozdělení XY grafitového lupínku [5] 
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Chemické složení šedé litiny 

Jedná se o slitinu železa Fe s uhlíkem C o obsahu 2,5 až 3,5%. Uhlík bývá vyloučen ve formě 

lamelárního grafitu v kovové matrici (feritu nebo perlitu), viz Obr. 3. Dalšími prvky, které se 

nacházejí v šedé litině je křemík Si, mangan Mn, fosfor P a síra S. Fosfor obsažený v litině 

má největší vliv na koeficient tření f. 

Mechanické vlastnosti se dají upravovat dvěma faktory: rychlostí ochlazování a chemickým 

složením (uhlíkem, křemíkem, manganem). Mechanické vlastnosti lze upravovat přídavkem 

různých prvků. Nejefektivnější z těchto prvků jsou mangan, vanad, molybden, chrom a měď. 

Mangan Mn podporuje tvorbu perlitické struktury a zvyšuje mechanickou pevnost a tuhost. 

Vanad V podporuje tvorbu perlitické struktury a výskyt grafitu. Molybden zvyšuje 

mechanickou pevnost vůči vysokým teplotám, tečení a korozi. Chrom Cr zase zvyšuje abrazi 

litiny.  Měď Cu je silný stabilizátor perlitu. Chemické složení šedé litiny třídy 250 (pevnost 

v tahu = 250MPa) je uvedeno v Tab. 2. [6] 

Tab. 2 Chemické složení šedé litiny EN-GJL-250 

Prvek C Si Mn P S Ti Cu Cr Sn 

Hmot. % 3,54 2,15 0,51 0,054 0,1 0,012 0,69 0,034 0,061 

 

Obr. 3 Mikrostruktura šedé litiny 

Za účelem zlepšení odolnosti proti opotřebení se přidávají do šedé litiny částice karbidu titanu 

TiC. Průměr částic se pohybuje mezi 2-6µm a jsou rozptýleny v relativně měkké kovové 

matrici. Hladiny Ti menší než 0,015% dosahují méně než 40 pevných částic/mm
2
, což vede 

k vysokému opotřebení. Zatímco přidáním 0,025%hmot.titanu dosahuje více než 60 pevných 

částic/mm
2
 a to má za následek menšího opotřebení. Hodnota 0,02% Ti se běžně používá u 

brzdových kotoučů. [6] 
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Tab. 3  Chemické složení šedé litiny třídy EN-GJL-250 s vyšším přídavkem titanu Ti 

Prvek C Si Mn P S Ti Cu Cr Sn 

Hmot. % 3,49 2,27 0,53 0,052 0,09 0,028 0,71 0,06 0,064 

 

 

Na Obr. 4 je zobrazena mikrostruktura ventilovaného brzdového kotouče s perlitickou matricí. 

Průměrná délka lupínků je 77,099μm a mezilamelární rozteč je 27.383 µm. Obr. 5zobrazuje 

perliticko-feritickou mikrostrukturu plného kotouče s průměrnou délkou lupínků 131,916μm a 

mezilamelární roztečí39,953μm.[7] 

 

Tab. 4 Mikrostrukturní charakteristika šedé litiny třídy 250 

Grafit (%) Poměr délka/šířka grafitu Perlit (%) Ferit (%) 

12 5 99 <1 

 

Tab. 5 Mikrostrukturní charakteristika šedé litiny třídy 250Ti s přídavkem titanu Ti 

Grafit (%) Poměr délka/šířka grafitu Perlit (%) Ferit (%) 

10 6,5 99 <1 

 

Obr. 4 Mikrostrukturní snímek ventilovaného 

kotouče, zvětšeno 100x, leptáno pomocí Nitalu [7] 
Obr. 5 Mikrostrukturní snímek plného kotouče, 

zvětšeno 100x, leptáno pomocí Nitalu [7] 
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Pozorování mikrostruktury naznačuje, že šedá litina s velkým procentem grafitu má tendenci 

mít delší grafitové lupínky znázorňující přibližně lineární vztah mezi % zastoupením grafitu a 

průměrnou délkou grafitu, viz Graf 2. Velké značky, které znázorňují chyby měření v grafu, 

pochází z odstranění lupínků a z nepravidelných tvarů lupínkových grafitů na povrchu disku. 

To znamená, že relativní množství fází může být ovlivněno jinými faktory, než je uhlíkový 

ekvivalent a rychlost ochlazení. [3] 

 

Charakteristiky tření jako funkce kotouče 

Vliv volného feritu na koeficientu tření 

Ferit vzniká rozkladem cementitu Fe3C při zvýšených teplotách. Uhlík C se přeměňuje při 

rozkladu cementitu za zvýšených teplot na grafitové lupínky. Zkoumání tření pomocí 

obložení s ocelovými částicemi ukázalo, že koeficient smykového tření f nebyl ovlivněn 

množstvím feritu na povrchu disku. Obě kovové fáze (ferit a perlit) mají podobnou třecí 

účinnost. Přítomnost malého obsahu feritu nemá vliv na tření. Na Obr. 6 (skupina X) je 

zobrazen ternární diagram, který určuje množství grafitu a množství feritu ve zkoumaných 

litinách. [10] 

Zastoupení 

grafitických 

lupínků v % 

Graf 2 Zastoupení grafitických lupínků jako funkce průměrné délky grafitových 

lupínků[3] 
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Obr. 6 Ternární diagram šedé litiny, skupina X s podobným množstvím grafitu (10%), skupina Y s podobným 

množstvím fáze feritu (0,1%) [10] 

 

Vliv grafitu tření 

Je známo, že morfologie a množství grafitových lupínků silně ovlivňuje tlumící kapacitu a 

tepelnou vodivost šedé litiny. S ohledem na tento jev, se používá šedá litina s vysokým 

obsahem grafitu a grafitových lupínků pro výrobu brzdových kotoučů za účelem snížení 

provozních teplot při brzdění.[10] 

Podobné procentuální zastoupení feritu v interakci s brzdovým obložením, které 

neobsahovalo ocelové částice, ukázalo, že se koeficient tření příliš nezměnil. Zatímco 

interakce mezi feritickou strukturou a brzdovým obložením s ocelovými částicemi zvýšila 

koeficient tření.  Toto naznačuje, že přítomnost grafitu v šedé litině může zvýšit třecí síly při 

brzdění. Vliv feritu na koeficient tření je uvedeno v Grafu 3. [10] 
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Silné vzájemné působení ostrých zakončení grafitových lupínků v BK zvyšuje koeficient 

tření. Interakce mezi ostrými hranami kolem grafitových lupínků a brzdových destiček 

s keramickými vlákny není tak silná jako u ocelových vláken.[10] 

Stálost kotouče 

Zkoumání šedých litin s různým obsahem lupínkového grafitu, které byly testovány, jsou 

uvedeny na Obr. 6 (skupina Y). Maximální teploty disku při testování byly v rozmezí 390-

425°C v závislosti na typech brzdových destiček. Na Obr. 6(skupina Y) je zobrazeno 5 vzorků 

ze šedé litiny, které byly zkoumány. V Grafu 4 a) jsou vzorky v interakci s keramickou 

brzdovou destičkou. Lze zpozorovat, že hodnoty koeficientu tření jsou zachovány až do 

zvýšených teplot, kde kotouče obsahují vyšší obsah grafitu. Zatímco koeficient tření klesá 

rychle při nižších teplotách s malým obsahem grafitu. Graf 4b znázorňuje změnu koeficientu 

tření při použití ocelových brzdových destiček. Změna koeficientu tření v závislosti na teplotě 

je menší než u keramického obložení.[10] 

Graf 3 Vliv volného grafitu na koeficient smykového tření f [10] 

Graf 4 Koeficient tření šedé litiny v interakci a) s keramickou destičkou a b) s ocelovou destičkou [10] 
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Stálost brzdových kotoučů ze šedé litiny je možné zlepšit zvýšením obsahu grafitu. Kotouče 

z šedé litiny s vysokým obsahem grafitu mohou být v interakci s brzdovým obložením, které 

mají nízkou tepelnou vodivost, aniž by se změnila jeho odolnost. Vysoký obsah grafitu (12%) 

může překonat nižší odolnost u keramických obložení. Z toho vyplývá, že má grafit vliv na 

koeficient tření a odolnost vůči blednutí. [10] 

 

Tribologický rozbor šedé litiny 

Pracovní povrch brzdového kotouče ze šedé litiny je příčný řez grafitových lupínků. Velikost 

a umístění grafitu závisí na parametrech lití a chlazení. Má zejména vliv na suché tření. 

Hlavním rysem tohoto materiálu je nehomogenita. Stopy po opotřebení lze rozdělit do oblastí 

s kovovou strukturou a grafitickými lupínky. Takto se rozlišuje charakter tribologického 

procesu. Při provozu v silničních podmínkách se objeví i třetí forma opotřebení v důsledku 

třecích procesů, tj. díry nebo také póry v materiálu, viz Obr. 7. Tyto póry vznikají vlivem 

odstranění grafitu nebo jako důsledek koroze kotouče. [11] 

 

Oblast I – kovová struktura. Místo, kde dochází k přímé interakci kotouče s brzdovou 

destičkou. Má největší podíl a je zodpovědná za vytváření třecí síly a odvod energie Q. Tato 

energie bývá rozptýlena v plastických a elastických deformacích. Povrch je poměrně hladký. 

Oblast II – grafitové lupínky. S ohledem na strukturu grafitu, který umožňuje klouzání 

jednotlivých vrstev, může být grafit odstraněn ze struktury litiny částečně, viz Obr. 8. 

Výjimkou je odstraněný grafit najednou, takže tvoří prázdné místo, viz Obr. 9.  

Obr. 7 Struktura díry jako oblast opotřebení [11] 
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Oblast III – póry, jsou místa, kde se můžou shromažďovat nečistoty přicházející z okolního 

prostředí, viz Obr. 8. V těchto dírách se projevují oxidované vrstvy a ukládají se tak produkty 

koroze. Většina korozních produktů je uložena v brzdové destičce. Rozdělení těchto oblastí je 

uvedeno v Obr. 10.[11] 

 

Průběh tribologických procesů závisí na vlastnostech litiny. Závisí na tvaru, velikosti, poloze 

a rozložení volného grafitu a korozních vlastnostech litiny. Volný grafit ovlivňuje způsob 

odstranění parametrů díry grafitu. Korozní vlastnosti ovlivňují tvorbu a vývoj pórů. Tvar 

lupínkového grafitu je faktor, který mění polohu hranic. Mezi oblastmi opotřebení se 

vyskytuje 6 druhů hranic, které jsou zobrazeny na Obr. 11. [11] 

Obr. 10 Oblasti opotřebení brzdového kotouče ze šedé litiny: kovová struktura (oblast I), lupínkové grafity 

(oblast II) a póry po grafitech nebo v důsledku koroze (oblast III) [11] 

Obr. 9 Odstraněný grafit ze struktury [11] Obr. 8 Částečně odstraněný grafit ze struktury [11] 
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Obr. 11 Hranice mezi oblastmi opotřebení provozní plochy brzdového kotouče, šipka znázorňuje směr změny 

1 – Kovová struktura  grafit, 2 – grafitkovová struktura, 3 – kovová struktura póry, 4 – pórykovová  

struktura, 5 – grafitpóry, 6 – pórygrafit [11] 

 

Změny tribologických procesů probíhají na hranicích mezi oblastmi opotřebení. Jsou-li 

vlivem opotřebení odstraněny vrstvy materiálu, pozice hranic mezi kovovou strukturou a 

lupínkovým grafitem závisí pouze na tvaru grafitu, viz Obr. 12. Tento předpoklad nemůže být 

splněn v reálných podmínkách, protože se v okolí těchto hranic vyskytuje nesoudržný 

materiál, silné plastické deformace a oxidace. [11] 

 

Obr. 12 Pozice bodu K (hranice mezi kovovou strukturou a lupínkového grafitu) jako funkce tvaru grafitu [5] 
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Brzdové kotouče pracují v obou směrech otáčení. Při zpětném pohybu kotouče je tlak, kluzná 

rychlost a provozní teplota mnohem menší než při dopředném pohybu otáčení, a proto 

nedochází k takovým změnám jako u dopředného pohybu. Směr posuvné rychlosti je základní 

faktor, který upravuje změny v okolí hranic mezi oblastmi opotřebení na pracovní ploše, to 

lze vidět na příkladu plastických deformací. Jak je uvedeno na Obr. 13, materiál se pohybuje 

ve směru kluzné rychlosti, což má za následek překrývání materiálu grafitu nebo póru (detail 

A), anebo stlačení a opotřebení materiálu (detail B). [11] 

Tvorba hranic závisí také na poloze grafitu ve vztahu k pracovní ploše. Existuje několik 

případů: (Obr. 14), a) lupínek kolmý na provozní plochu, b) nakloněný lupínek směrem 

k posuvné rychlosti a c) nakloněný proti posuvné rychlosti. Napětí jsou spojeny s tuhostí 

dílčích povrchových vrstev. V případě b) je tuhost na okraji nižší než v případě c) a plastické 

deformace jsou pravděpodobnější. V případě c) je tuhost velká a plastické deformace nejsou 

tak pravděpodobné. Případ d), kdy je grafit rovnoběžný s pracovní plochou kotouče, je 

výhodný způsob vzhledem k velkému obsazení plochy. V oblasti hranic probíhá oxidace, kde 

povrch reaguje s kyslíkem a mechanickými procesy.[11] 

 

Obr. 14 Pozice grafitových lupínků k provozní ploše kotouče, šipky určují směr kluzné rychlosti[11] 

Obr. 13 Překrývání A a stlačení materiálu B v oblasti hranic [11] 
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Vliv třecích segmentů na kotouč z šedé litiny 

Obr. 15 ukazuje třecí povrch kotouče ze šedé litiny, na který působí třecí materiály konstantní 

rychlostí. Obr. 15 (a) disk ze šedé litiny (vlevo) a třecí materiál BK s měděnými vlákny 

(vpravo). Obr. 15 (b) disk ze šedé litiny (vlevo) a třecí materiál s ocelovými vlákny (vpravo). 

Tento typ třecího segmentu má největší brzdný účinek z těchto zmíněných segmentů. Obr. 

15(c) disk ze šedé litiny (vlevo) a třecí materiál s hliníkovými vlákny (vpravo). U třecího 

materiálu s hliníkovými vlákny je mírný pokles koeficientu tření, což má za následek 

roztavení hliníku Al za zvýšených teplot díky jeho relativně nízké teplotě tání (660°C). Obr. 

15 (c vpravo) ukazuje roztavený hliník na povrchu kotouče (světlejší barva). [12] 

Obr. 15 Vliv třecích segmentů na disk ze šedé litiny, šipky znázorňují směr rotace disku [12] 
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Graf 5 zobrazuje změny teploty a koeficientu tření disku v závislosti na čase. Třecí materiály, 

které obsahují měděná vlákna, viz Graf 5 a) a ocelová vlákna udržují koeficient tření při 

zvýšených teplotách, viz Graf 5 b). Třecí materiál s hliníkovými vlákny, viz Graf 5 c), 

vykazuje drastický pokles koeficientu tření za zvýšených teplot. Měděná vlákna třecího 

materiálu za zvýšených teplot mají za následek zlepšení odolnosti proti blednutí kotouče, 

v důsledku vysoké tepelné vodivosti mědi (386W·m
-1

·K
-1

). V případě ocelových vláken se 

koeficient příliš nemění vzhledem k vysokoteplotní pevnosti oceli. Hliníková vlákna (Graf 

5c)) vykazují nízký koeficient tření při teplotách 200°C, to je způsobeno změkčováním 

hliníku při zvýšených teplotách. [12] 

 

Trhliny brzdového kotouče 

Trhliny na třecí ploše kotouče jsou vyvolány vlivem tepelného namáhání během brzdícího 

procesu, kdy kotouč odolává řadě brzdných cyklů za zvýšených teplot. Mohou se šířit z jediné 

na více připojených trhlin a vytvářet tak větší deformace na kotouč. Jsou trvalá a mohou se 

nacházet na třecí ploše v následujících třech modifikacích: praskliny, radiální trhliny a 

obvodové trhliny. [16] 

Graf 5 Změna teploty a koeficientu tření v závislosti na čase (s) brzdového kotouče ze šedé litiny a třecích 

materiálů s 15hmot. %:a) měděná, b) ocelová a c) hliníková vlákna [12] 
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Na Obr. 16 jsou deformace vlakového vnitřně ventilovaného disku. Byly vyvolány 

zbytkovým obvodovým napětím v tahu na třecí ploše o velikosti 200MPa při nouzovém 

brzdění rychlostí 300km/h. Pomocí metody konečných prvků lze stanovit teploty a rozdělení 

napětí během brzdění na kotouč. Bylo zjištěno, že pokud se trhliny šíří v podélném směru 

tloušťky třecí plochy do určité vzdálenosti, přestanou se dále v tomto směru šířit a změní své 

působení ve směru poloměru disku. Růst deformací snižuje životnost kotouče. [16] 

Ztráta účinnosti kotouče 

Blednutí kotouče je ztráta účinnosti brzdového kotouče s opakovaným nadměrným třecím 

teplem při brzdění. Na Obr. 17 jsou vykresleny provozní teploty plného a ventilovaného 

kotouče z šedé litiny. Teplotní rozdíly mezi třecí plochou a vnitřní částí plného disku jsou 

okolo 283°C, kdy nejvyšší teplota je 401°C a nejnižší 118°C. U ventilovaného jsou 

maximální teploty okolo 345°C a minimální 59°C. U tohoto typu konstrukce, kdy jsou 

provozní teploty nižší, nedochází k tepelnému namáhání a k deformaci kotouče.[17] 

 

 

 

 

Obr. 17 Deformace na povrchu kotouče: A - praskliny, B - radiální trhliny a C - obvodové trhliny [16] 

 

Obr. 16 Rozložení teplot a) plného, b) ventilovaného kotouče [17] 
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4 KOMPOZITNÍ KOTOUČE 

Byly poprvé použity v letadlech r. 1973.  Na začátku roku 1980 se zkoušely na závodních 

automobilech a motocyklech. Kompozitní materiály se skládají ze dvou a více složených 

materiálů. Skládají se z matrice (pojivo) a výztuže (plnivo). 

Kompozitní materiály se mohou dělit z hlediska matric na:  

 polymerní (termosety, termoplasty), zkratka PMC (polymer matrix composite),  

 kovové (hliník Al atd.), zkratka MMC (metal matrix composite) a 

 keramické (oxid hlinitý Al2O3, nitrid křemičitý Si3N4 atd.), zkratka CMC (ceramic matrix 

composite). 

Matrice zajišťuje spojení výztuže v jednotný celek. Udržuje výztuž ve správné orientaci a 

přenáší na ni a mezi ni rovnoměrné zatížení. Chrání také výztuž před vnějším prostředím a 

odděluje částice výztuže od sebe a zabraňuje tak šíření trhlin a deformace. Matrice určuje také 

vlastnosti kompozitu (chemická odolnost,smrštivost při vytvrzení, atd.). [18,19]. 

Dále se mohou dělit z hlediska výztuží: 

 vláknové, 

 sekaná vlákna a whiskery a  

 částicové, viz Obr. 18. 

 

Obr. 18 Typy výztuží kompozitních materiálů 

 

Výztuže kompozitních materiálů mají různou podobu a rozměry. Průměr vláken se pohybuje 

v řádech 100nm. Výztuže se dělí dle tvaru na částicové a whiskery, s krátkými vlákny a s 

dlouhými vlákny. Částicové výztuže a whiskery se zpracovávají mechanickým mletím na 

určitý tvar a velikost. Mohou mít tvar koule, elipsoidu, destiček anebo jehlic. Mají vlastnosti 

nezávislé na směru. Nejčastěji se používají karbidy křemíku SiC, diboridy titanu TiB2 a další. 
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Vláknové výztuže rozhodují o tahové, tvarové a ohybové pevnosti. Vlastnosti kompozitu jsou 

ovlivněny právě orientací vláken. Tímto způsobem lze upravovat pevnost a tuhost, odolnost 

proti únavě atd. Nejvyšší pevnost je ve směru vláken, zatímco nejhorší je mimo orientaci 

vláken. Podíl výztuže musí být větší než 5%. Kompozitní materiály poskytují také 

mezilamelární smykovou pevnost. [18,19] 

Výroba výztuží 

Na výrobu whiskerů z karbidu křemíku SiC se využívá rýžových slupek. Tyto slupky jsou 

žíhány při vysokých teplotách (až 1600°C) v inertní atmosféře (N2, Ar). V tomto postupu 

dojde k rozkladu organických látek a k přeměně ve slupkách přítomného SiO2 na vláknitý 

SiC. [18,19] 

Dlouhá uhlíková vlákna jsou vyráběna pyrolýzou (tepelným rozkladem) organických vláken 

v inertní atmosféře (N2, Ar). Teploty při tomto procesu dosahují až 2000°C. Organické vlákno 

prochází reaktorem, do kterého je přiváděna inertní atmosféra. Z reaktoru pak vychází 

uhlíkové vlákno. Pro výrobu uhlíkových vláken se používá jako výchozí surovina 

polyakrylonitril (PAN). Vlastnosti těchto vláken závisí na použitých teplotách žíhání. Je 

známo že, čím vyšší je teplota žíhání, tím je vyšší modul pružnosti vláken, avšak se zároveň 

snižuje pevnost vláken. Optimální teploty pro získání maximální pevnosti jsou cca 1500°C. 

Dalším způsobem výroby uhlíkových vláken je pyrolýza zbytků po destilaci ropy, smol, dehtu 

atd.  Tento druh výroby je podstatně levnější než výroba vláken z polyakrylonitrilu (PAN). 

Za výhody se u těchto materiálů považují: nízká hustota(asi 1/5 z hustoty železa), malý 

součinitel tepelné roztažnosti, vysoká měrná tepelná kapacita a extrémní odolnost proti 

tepelnému šoku. Během zkoušek se zjistilo, že se kotouče z kompozitu nejen méně zahřívají, 

ale se stoupající teplotou roste i jejich účinnost.[18,19] 

Jako každý materiál i kompozitní materiály mají své nevýhody. Mezi ty největší patří 

obrovské výrobní náklady, které logicky vedou k vyšším pořizovacím nákladům brzdového 

kotouče. Proto se využívají jen tam, kde jsou jejich vlastnosti nenahraditelné jinými 

materiály.[18,19] 

 

 



- 35 - 
 

4.1 Kompozitní materiál C/C (SiC) 

Jedná se o kompozity s uhlíkovými vlákny a polymerní matrice z uhlíku, který vzniká v 

matrici karbonizací či grafitizací prekurzoru (obecně se dá říci, že prekurzor je sloučenina, 

která se účastní chemické reakce za vzniku jiné sloučeniny). Často bývá pokryt vrstvou 

karbidu křemíku, který chrání uhlík před oxidací. Jediný uhlík si dokáže zachovat své 

mechanické vlastnosti při teplotách vyšších než 1500°C. Dokonce se zlepšují jejich vlastnosti 

až do teplot 2500°C. [19] 

I tyto materiály však mají své nevýhody. Vlivem vlhkosti trpí nedostatečnou stálostí 

koeficientu tření f. Jsou také náchylné k oxidaci při teplotách okolo 400°C. Cena tohoto 

materiálu je téměř několikrát vyšší, než u šedé litiny. Jejich třecí vlastnosti jsou lepší při 

vyšších teplotách, a proto jsou výhodné u více namáhaného brzdění. Využívají se v leteckém 

průmyslu na výrobu brzdových kotoučů. [19] 

Výroba C/C kompozitů 

Výrobní proces C/C kompozitů se obvykle skládá z následujících tří kroků: 

 Střádání a fixace vláken 

 Prostup matrice k vyztužujícím vláknům 

 Úprava a ošetření materiálu pomocí impregnace nebo nátěru 

V prvním kroku výroby kompozitu je uspořádání a upevnění vláken pomocí techniky, která se 

používá u vyztužení polymerních materiálů. Jde např. o položení vláken do tkaniny, navíjení, 

opletení anebo uzlování vláken. Výsledkem tohoto kroku je předlisek, či používanější výraz 

polotovar. [19] 

V druhém kroku (nanášení matrice k vyztužujícím vláknům) se rozlišuje pět různých postupů, 

jak vyplnit vlákna uhlíkovou matricí. Prvním postupem je z angl. chemical vapor deposition 

(CVD) – chemické nanášení v parní fázi. Předlisek je vystaven směsi argonu a 

uhlovodíkového plynu (metan, propan, atd.) při tlaku kolem 100kPa a při teplotě nad 1000°C. 

Plyn se rozkládá a ukládá uhlík mezi vlákny. Dalším příkladem je nanášením karbidu křemíku 

SiC ze směsi vodíku a metylu-trichlorsilanu. (CH3SiCl3). [19] 

Další metodou můžeme uhlíkovou a karbidovou matrici vytvořit pomocí pyrolýzy polymerů. 

Jedná se o termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií obsahujících kyslík. 

Kyslík může během výroby kompozitu vytvářet dutiny, které jsou nežádoucí v jakémkoliv 

namáhání. U organických látek dochází nad teplotou 200°C k odštěpení bočních řetězců z 
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vysokomolekulárních organických látek za vzniku plynných (H2, CO, CO2a CH4) a 

kapalných produktů a pevného uhlíku. Pro získání uhlíku se používají uhlovodíky, pro karbid 

křemíku SiC se používá polykarbosilan (PCS). Po proniknutí matrice k vláknům se následně 

materiál vytvrdí. Pyrolýzou se získá vysoce porézní matrice, která je nežádoucí pro většinu 

aplikací. Proto se pyrolýza několikrát opakuje (většinou 5x až 8x), dokud se nedosáhne 

požadované kvality. Po každém cyklu se pórovitost materiálu snižuje. Tento proces se nazývá 

kapalné nanášení polymerem pomocí pyrolýzy. Z angl. liquid polymer infiltration (LPI)-

nanášení zkapalněným polymerem, or polymer infiltration and pyrolysis (PIP) – nanášení 

polymerem a pyrolýzou.[19] 

Existuje také metoda nanášení uhlíku a SiC chemickou reakcí. Materiál mezi vlákny reaguje 

s materiálem pro vytvoření keramické matrice. Některé běžné keramiky jsou vyráběny 

chemickými reakcemi, např. nitrid křemíku se vyrábí reakcí prášku křemíku Si s dusíkem N2. 

Porézní uhlík C reaguje s křemíkem Si a vzniká karbid křemíku SiC. Provozní teplota je vyšší 

než 1414°C, tj. teplota tání křemíku. Provozní podmínky jsou řízeny tak, že uhlíková vlákna 

polotovaru zachovávají mechanické vlastnosti. Tento proces se nazývá nanášení kapalného 

křemíku. Z angl. liquid silicon infiltration (LSI) – nanášení kapalného křemíku.  Pórovitost 

materiálu je kolem 3%. [19] 

Poslední využívaný postup nanášení matrice spočívá ve slinování. Používá se k výrobě 

oxidických vláken a matric. Keramická vlákna neodolávají normálním slinovacím teplotám 

nad 1600°C, proto se používají kapalné sloučeniny, které tvoří procesy při teplotách okolo 

1000°C až 1200°C. Jde o směsi na základě prášku oxidu hlinitého Al2O3 a tetraetylenu orto-

křemičitanu. Používají se i jiné techniky, např. koloidní roztoky (roztoky z několika látek, kde 

je jedna látka v malých částečkách rozptýlena v druhé). Pórovitost u této techniky je poměrně 

vysoká cca 20%. [19] 

Nový a prozatím průmyslově nevyužívaný proces je elektroforetický proces. Kdy elektricky 

nabité částice ve speciální kapalině jsou prostřednictvím elektrického pole přepravovány do 

polotovaru s vlákny, který má opačnou polaritu elektrického náboje. Jde o proces, který je ve 

vývoji a zatím se testuje. [19] 
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Vlastnosti C/C kompozitu 

C/C kompozitní materiály mají nízkou hmotnost, vysokou teplotní odolnost, jsou odolné proti 

otěru a opotřebení. Jejich koeficient tření je stálý a kvůli tomu jsou tyto materiály spolehlivé a 

účinné. V tabulkách 6 a 7jsou znázorněny vlastnosti těchto materiálů v závislosti na metodě 

nanášení matrice.[19] 

 

Tab. 6 Vlastnosti kompozitu v závislosti na výrobní metodě a typu materiálu [19] 

Vlastnosti/materiál Al2O3/ Al2O3 Al2O3 CVD-C/SiC LPI-C/SiC LSI-C/SiC 

Pórovitost (%) 35 <1 12 12 3 

Hustota (g.cm
-3

) 2,1 3,9 2,1 1,9 1,9 

Pevnost v tahu (MPa) 65 250 310 250 190 

Prodloužení (%) 0,12 0,1 0,75 0,5 0,35 

Youngův modul (MPa) 50 400 95 65 60 

Pevnost v ohybu (MPa) 80 450 475 500 300 

 

 

Tab. 7 Vlastnosti C/SiC a SiC/SiC kompozitu v závislosti na výrobní metodě [19] 

Vlastnosti/materiál CVD-C/SiC LPI-C/SiC LSI-C/SiC CVD-SiC/SiC 

Tepelná vodivost 

(W/m.K) 
7 5 15 10 

Lineární roztažnost 

(10
-6

.K
-1

) 
1,3 1,2 0 2,3 

 

CVD - chemical vapor deposition - chemické nanášení v parní fázi 

LPI - liquid polymer infiltration - nanášení zkapalněným polymerem 

LSI - liquid silicon infiltration - nanášení kapalného křemíku 
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Obr. 20 Mikrostruktura C/SiC kompozitu [20] 

Mikrostruktura C/C a C/SiC kompozitu 

Na Obr. 19 jsou zobrazeny mikroskopické snímky kompozitu C/C. Obr. 19 (a) ukazuje 

uhlíkové vlákna jako výztuž v uhlíkové matrici, která byla vytvořena pomocí pyrolýzy. Uhlík 

jako matrice roste v kuželových tvarech. Obr. 19 (b) je zobrazeny trhliny v uhlíkové matrici. 

Obr. 19 (c-1) a (c-2) zobrazuje soustřednost uhlíkových vláken v uhlíkové matrici. 

Na Obr. 20 jsou zobrazeny částice karbidu křemíku SiC jako výztuž v uhlíkové matrici 

kompozitu C/SiC. [20] 

Obr. 19 Mikrostruktura kompozitu C/C [20] 
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Použití C/C kompozitů 

Tyto materiály se používají u více namáhaných brzdových kotoučů a našli své uplatnění také 

u letadel. Během nezdařeného startu se při nouzovém brzdění uvolňuje více než 1 miliarda 

joulů a z toho důvodu musí být kotouče odolné vůči tepelnému namáhání a tím bezpochyby 

bezpečné. Před kompozitními kotouči se u civilních letadel používaly kotouče z oceli. 

Z důvodu lepších materiálových vlastností se nyní v letadlech používají kompozity. Letadlo 

Aircraft a Boeing 737 využívají právě těchto materiálů v kombinaci se dvěma brzdovými 

destičkami, které pro brzdění s kotoučem vystačí k zabrzdění letounu. Na Obr. 21jsou 

uvedeny brzdové kotouče letadla Aircraft.Obr. 22zobrazuje teplotní analýzu kotouče při 

provozních podmínkách. Největší soustředěné teplo, které se pohybuje v rozmezí teplot 750-

900°C je situováno na vnitřních kotoučích, které jsou složeny do jednoho z důvodu špatného 

odvodu tepla ven z kotouče. Obr. 23 ukazuje třecí povrch tohoto kotouče. [21] 

 

Obr. 21 Brzdový kotouč letadla Aircraft [21] Obr. 22 Teplotní analýza brzdového kotouče 

letounu Aircraft [21] 

Obr. 23 Třecí povrch brzdového kompozitního kotouče s uhlíkovou matricí letadla A320 [21] 
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4.2 Kompozitní materiál C/C-SiC 

Tyto DMC materiály (z angl. double matrix composite – kompozity s dvojitou matricí) 

obsahují na rozdíl od polymerních C/C kompozitů také karbid křemíku SiC, který je využit 

v matrici jako další pojivo spolu s uhlíkem. Na rozdíl od uhlíkových kompozitů C/C mají 

DMC materiály lepší tribologické vlastnosti. Hustota těchto materiálů se pohybuje okolo 

1,65- 1,9 g/cm
3
, pórovitost je menší než 5%, pevnost v ohybu je v intervalu 150-230MPa, 

tepelná vodivost je 4,5 W/m.K. Může být použit max. do 1400°C. [22] 

Výroba DMC materiálů 

Skládá se ze čtyř kroků, které jsou znázorněny na Obr. 24. První krok zahrnuje přípravu 

vláken nebo tkaniny polotovaru podle techniky vpichování. Počínaje opakovaně překrývající 

vrstvy netkaných vláken tkaniny s 0° natočením vláken, dále krátce střiženého vlákna, 

netkaných vláken tkaniny s 90°uspořádáním anebo dlouhých jehlových vláken. Hustota 

předlisku je asi 0,60 g/cm
3
.[22] 

 

Druhý krok zahrnuje výrobu polotovaru vyztuženého uhlíkovými vlákny. Je vyroben 

nanášením furanové pryskyřice při teplotě 65°C a tlaku 1,6MPa.Furanová pryskyřice je 

Obr. 24 Způsob výroby DMC kompozitu [22] 



- 41 - 
 

složena z předkondenzátu, tj. fenol-formaldehyd-močovinové pryskyřice, rozpuštěného 

v čistém furfurylalkoholu. Tvrdidlem je roztok na bázi arylsulfonové kyseliny.[22] 

Následně se tento polotovar vytvrzuje při teplotě 200°C a tlaku 1,6MPa. Polotovar je 

pyrolyzován v teplotním rozmezí teplot od 200°C do 850°C v atmosféře dusíku N2. Do tohoto 

polotovaru je transportován porózní uhlík C. Hustota porézního uhlíku je asi 1,45 g/cm
3
. 

V průběhu pyrolýzy se pryskyřice pomalu zahřívá mezi 200°C až 650°C, aby mohly 

difundovat přes matrici těkavé látky, které se během procesu uvolňují.[22] 

Posledním krokem je metoda nanášení kapalného křemíku, viz Obr. 25, která spočívá v 

infiltraci tekutého silikonu (infiltrace roztaveného křemíku Si do získaného porézního 

kompozitu uhlík / uhlík), který byl použit pro přípravu kompozitu C/ C – SiC. Kompozit je 

zahříván ve vakuu v rozmezí teplot 1420-1700°C po dobu 1 hodiny. Křemík Si s teplotou tání 

1414°C se rychle infiltruje do kompozitu a reaguje s oběma typy vláken a matrice za vzniku 

karbidu křemíku SiC. Hustota hotového kompozitu je 2,37 g/cm
3
 a pórovitost se pohybuje 

okolo 2%.[22] 

 

Obr. 25 Metoda nanášení tekutého křemíku ke vzniku karbidu [22] 

Mikrostruktura 

Mikrostruktury C / C - SiC kompozitů jsou uvedeny na Obr. 26. Skládá se z netkané vláknité 

tkaniny, viz Obr. 26(a), krátkých netkaných vláken Obr. 26(b) a jehlovými vlákny, viz Obr. 

26(c). Netkané tkaniny rovnoběžné s třecím povrchem mají velký prospěch ke vzniku třecího 

filmu pro zlepšení tribologických vlastností materiálů. Jehlové vlákna zvyšují nejen pevnost 

ve střihu, ale také zvyšují tepelnou vodivost a tím i koeficient tření. Roztavený křemík Si 

může proniknout jen makroskopickými otvory do kompozitu. Pomocí metody nanášení 

tekutého křemíku vznikl karbid křemíku SiC, který je obvykle tvořen mezi svazky vláken, viz 

Obr. 26(d). Karbid přechází do kompozitu přes vyztužující vlákna, která mohou být ale někdy 
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izolovány anebo jsou tak malé, že přes vlákna neprojde. Růst SiC vede k vytvoření souvislé 

vrstvy polykrystalického karbidu křemíku, viz Obr. 26(e)Tyto zrna mají velikost 5 až 20µm. 

Zbytkového křemíku Si není v mikrostruktuře mnoho, zatímco karbidu křemíku SiC je 

relativně hodně díky vysoké aktivitě amorfního uhlíku C, viz Obr. 27. [22] 

 

Obr. 26 Mikrostruktura C/C-SiC kompozitu a) netkaných vláken, b)krátce střižených vláken, c) průřez předlisku, 

d) různými složkami kompozitu, e) částicemi karbidů křemíku SiC [22]

 

Obr. 27 Zastoupení složek kompozitu s dvojitou matricí v % [22] 
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Analýza třecí stability C/C – SiC kompozitních disků ukázala vliv cyklického počtu brzdění 

na koeficientu tření, viz Graf 6. Koeficient tření kolísá kolem hodnoty 0,40, což naznačuje 

dobrou stabilitu kotouče proti vyblednutí po několika zastavení. Koeficient tření závisí na 

mechanické deformaci kontaktních ploch, otěru, adhezi a abrazi mezi kontaktními 

plochami.[22] 

 

Použití DMC kompozitů v automobilovém průmyslu 

Brzdový kotouč z kompozitu s dvojitou matricí uhlíku C a karbidu křemíku SiC se využívá u 

více namáhaných kotoučů, a proto je v automobilovém průmyslu využívají ve sportovních 

automobilech, kdy musí být bezpochyby odolnější než kotouče ze sériově vyráběných 

běžných automobilů. Na Obr. 28 je brzdový kotouč o hmotnosti 3,4kg, který se používá u 

Ferrari F430. Brzdový kotouč o rozměrech 380x18mm a hmotností 3,65kg používaný v 

prototypu LeMans je zobrazen na Obr. 29. [5] 

Obr. 29 Kotouč z kompozitu s duální matricí [5] 

 

 

Obr. 28 Brzdový kotouč využívaný ve Ferrari F430 [5] 

Graf 6 Závislost koeficientu tření na počtu brzdění C/C-SiC kompozitu [22] 
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4.3 Kompozity s hliníkovou matricí 

Jak už vyplývá z názvu, tyto kompozity se skládají z kovové - hliníkové Al matrice a různé 

keramické výztuže. Tyto materiály byly použity u brzdových kotoučů jako náhrada za šedou 

litinu. Jejich vysoká odolnost proti opotřebení a tepelná vodivost spojená s 50-60% úsporou 

materiálu jsou dobrými materiály pro brzdové kotouče, proto se čím dál více využívá těchto 

materiálů.[23] 

Mají omezenou provozní teplotu, maximum je 450°C. Cena je přibližně 2 až 3 krát vyšší než 

u šedé litiny. Nevýhodou těchto materiálů jsou špatné tribologické vlastnosti za zvýšené 

teploty. K překonání tohoto problému, se vyztužují tvrdými fázemi, např. částicemi nebo 

vlákny. Díky těmto výztuhám získají tyto materiály vysokou specifickou pevnost, tuhost, 

odolnost proti opotřebení a únavě za zvýšených teplot.  

Mezi výztuhy patří karbidy křemíku SiC, karbidy titanu TiC, diboridy titanu TiB2 a oxidy 

hliníku Al2O3.Al2O3 přináší pevnost při zvýšených teplotách, SiC přináší tuhost a odolnost 

proti opotřebení. Nejrozšířenější výztuží je karbid křemíku SiC, který se používá kvůli jeho 

nízké ceně, širokému spektru dostupných tříd a je více stabilní a chemicky kompatibilní 

s hliníkovou Al matricí. Bylo všeobecně pozorováno, že zvýšení obsahu SiC nebo Al2O3 

částic zvyšuje odolnost proti opotřebení. Obsah keramických částic se pohybuje okolo 20-

35obj.%, díky kterým se zlepší mechanická pevnost, tepelná roztažnost a difuzivita. Modul 

pružnosti se zvyšuje s příměsí částic TiC a TiB2 a je vyšší než u výztuží se SiC a Al2O3.[24] 

Kompozitní kotouč může obsahovat hliníkovou matrici s obsahem 2%hmot. mědi Cu a výztuž 

s částicemi TiB2 nebo také SiC. Zdali se jedná o Al kompozit s částicemi TiB2, mohou 

obsahovat 2,5%hmot. , 5%hmot. anebo více %hmot. částic TiB2.  

Výroba Al kompozitu s TiB2 

Kompozit je vyroben v indukční peci pomocí syntézy za použití přídavných halogenidových 

tavidel jako je K2TiF6 a KBF4. Mezi systémy pro syntézu Al kompozitu patří např. TiO2-Al-

B, TiO2-Al-B-CuO, TiO2-Al-B2O3, Ti-B. Obsahují soli, které reagují v tavenině a produkují 

částice TiB2. Přídavek výztuže zvyšuje pevnost a tuhost na úkor tažnosti ve srovnání s čistým 

hliníkem. Koeficient tření klesá s rostoucím obsahem TiB2, což naznačuje snížení rychlosti 

opotřebení a tím i zlepšení odolnosti proti opotřebení. [24] 

 

 

 Čistý Al Al-2,5% TiB2 Al-5%TiB2 Šedá litina 

Mez kluzu (MPa) 74 93 96 - 

Mez pevnosti v tahu (MPa) 121 157 180 284 

Prodloužení (%) 8 6,5 6 3 
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Kompozity s Al matricí využívají celou škálu hliníkových slitin. V Tab. 9 jsou znázorněny 

mechanické vlastnosti litých Al kompozitů s různými matricemi a výztuhami. 

Tab. 9 Vlastnosti litých Al kompozitů s různými matricemi a výztuhami [25] 

Al slitina 

Zpevňující 

složka  

(obj. %) 

Youngův 

modul 

(GPa) 

Mez 

kluzu 

(MPa) 

Mez 

pevnosti 

(MPa) 

Lomová 

houževnatost 

(MPa.m
1/2

) 

Tažnost 

(%) 

2219 40 SiC - 276 345 - 0,8 

Al-Si 40-55 SiC 180-200 - 300-500 10-25 - 

Al-Cu-Mg 40-55 Al2O3 170-190 - 300-500 15-30 - 

Al-10Si-1Mg 20 SiC 108 334 353 15,8 0,52 

Al-10Si-1Mg 30 SiC 125 - 371 14,7 0,4 

Al-10Si-1Mg 40 SiC 147 270 370 - 0,4 

Al-7Mg 60 SiC 202 441 454 15,1 0,5 

 

Mikrostruktura Al kompozitu 

 

Obr. 32 Al-5%hmot. TiB2, 100x [24] Obr. 33 Částice TiB2 v hliníkové matrici [24] 

Obr. 30 Čistý hliník, 100x [24] Obr. 31 Al-2,5%hmot. TiB2, 100x [24] 
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Na Obr. 30je zobrazena optická mikrostruktura čistého hliníku zvětšená 100x. Vzhledem 

k jeho špatným mechanickým vlastnostem se vyztužuje TiB2 částicemi za účelem zlepšení 

těchto vlastností. Obr. 31 a 32 ukazují mikrostrukturu částic 2,5%hmot. a 5% hmot. 

TiB2.Průměrná velikost zrn fáze v tomto kompozitu je relativně malá ve srovnání s čistým 

hliníkem. Obr. 33ukazuje mikrostrukturu Al-5% TiB2 kompozitu v segregovaném místě TiB2 

částic v hliníkové matrici. Částice jsou přítomny odděleně vzhledem k vysoké mezifázové 

energii. [24] 

Na Obr. 34je pomocí optického mikroskopu zobrazen hliníkový kompozit s 20%hmot. částic 

karbidu křemíku SiC o velikosti 50µm. Nebyly zjištěny žádné důkazy o přítomnosti dutin na 

rozhraní hliníkové matrice. Částice SiC jsou znázorněny černou barvou. Dále si můžeme 

všimnout, že na rozdíl od velkých částic SiC, jsou jemné částice SiC přítomny v důsledku 

lomu částic v průběhu míchacího procesu. Tvrdost tohoto materiálu zvýšíme přidáním 

keramických částic a jejich velikostí. [25] 

Obr. 34 Mikrostruktura Al kompozitu vyztuženého částicemi SiC [25] 

Tepelné namáhání může vyvolat trhliny v materiálu. Na Obr. 35 jsou zobrazeny trhliny 

ocelového a kompozitového kotouče s hliníkovou matricí vyztuženou karbidy křemíku SiC. U 

ocelového kotouče lze vidět bílé trhliny, kterých je poměrně dost. Zatímco u Al/SiC jsou 

trhliny minimální a je jasné, že jsou více odolné než ocelové kotouče. Dalším rozdílem mezi 

těmito dvěma materiály je cenová konkurence schopnost, kdy jsou ocelové odlitky mnohem 

cenové výhodnější než hliníkové kompozity. [20] 

      Obr. 4Trhliny při tepelném namáhání a) Al/SiC , b) ocelového kotouče [20] 
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Graf 7 ukazuje Al-MMC s různým obsahem výztuže TiB2. Hliníkový kompozit s obsahem 

2,5%hmot. částic TiB2 ukazuje zlepšení o 47% tvrdosti než u litého hliníku, tvrdost stoupá 

s rostoucím obsahem částic. Tvrdost u kompozitu s 5%hmot. částic TiB2 je zvýšena téměř 

dvakrát, než u čistého hliníku. Šedá litina vykazuje nejvyšší tvrdost ze všech. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8ukazuje míru opotřebení při zatížení 60N a kluzné rychlosti 1,8m/s.  Zdá se, že čistý 

hliník má nejvyšší míru opotřebení, zatímco šedá litina vykazuje nejnižší míru opotřebení. 

Kompozity s částicemi TiB2 ukazují pokles v rychlosti opotřebení s rostoucím obsahem částic 

jako výztuže. Částice působí jako překážky před deformacemi a působí také jako nosný prvek 

v matrici. Nicméně, míra opotřebení u těchto kompozitů je mnohem vyšší než u šedé litiny. 

[26] 

 

Graf 8 Míra opotřebení hliníku, Al-TiB2 kompozitů a šedé litiny, metoda „PIN-on-Disk" [26] 

 

Graf 7 Tvrdost litého hliníku, Al-TiB2 kompozitů a šedé litiny [26] 
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Graf 9 zobrazuje nárůst teploty při klouzání tělíska „PIN“ během metody „PIN-on-Disk“. Pro 

čistý hliník a jeho kompozity je teplota vyšší než u šedé litiny. Je známo, že hliník má 

vysokou tepelnou vodivost (237W/m.K) a snižuje se zvyšujícím se přídavkem TiB2, zatímco 

šedá litina má poměrně nízkou tepelnou vodivost (70W/m.K). Přídavek částic TiB2 v 

hliníkové matrici poskytuje určitý vliv na snížení koeficientu tření, viz Graf 10. Změna 

průměrného koeficientu tření čistého hliníku a kompozitních materiálů se pohybuje v rozmezí 

0,5-0,7, což je mnohem větší, než je koeficient tření u šedé litiny (0,21).[26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10 Z Koeficient tření hliníku, Al-TiB2 kompozitů a šedé litiny, byla použita analýza "PIN-on-

Disc" [26] 

Graf 9 Zvýšení teploty během klouzání "PINu-tělíska" [26] 
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Vliv třecích segmentů na brzdový kotouč z kompozitu s hliníkovou matricí 

Tření může být ovlivněno vysokou specifickou tepelnou kapacitou a vysokou tepelnou 

vodivostí. Třecí materiál s měděnými vlákny vykazuje nižší koeficient tření a lepší 

povrchovou stabilitu během tření, viz Graf 11 (a). Ocelové vlákna v třecím materiálu těžce 

poškodily povrch disku (Graf 11 (b)) a během testování měly nestálé chování tření za 

zvýšených teplot. Graf 11 (c) ukazuje na začátku testu rychlé snížení koeficientu tření. 

Postupně se koeficient tření snižoval, až se stal stabilním za zvýšených teplot. [27] 

Graf 11 Změna teploty a koeficientu tření v závislosti na čase (s) brzdového kompozitního kotouče s hliníkovou 

matricí a třecích materiálů s 15hmot. %:a) měděná, b) ocelová a c) hliníková vlákna [27] 
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Obr. 36 zobrazuje test třecích segmentů na třecí plochu kotouče z kompozitu s hliníkovou 

matricí. Měděné (Obr. 36 (a)) a hliníkové vlákna (Obr. 36 (c)) třecích materiálů mají stabilní 

chování tření. Naopak, ocelové vlákna třecích materiálů poškodily kompozitní kotouč s Al 

matricí při vysokých teplotách (Obr. 36(b)). Tvrdé částice SiC obsažené v třecím materiálu 

rozprostřely hliníkovou matrici kotouče po pracovní ploše za zvýšených teplot a poškodily tak 

třecí povrch kotouče. Hliníkové vlákna obsažené v třecím materiálu s nízkým koeficientem 

tření, nevyvolaly tavení hliníkové matrice kotouče ani její rozprostření po třecí ploše (Obr. 36 

(c)). [27] 

 

 

Obr. 36 Vliv třecích segmentů na kompozitní disk s hliníkovou matricí, šipky 

znázorňují směr rotace disku [27] 
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5 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ BRZDOVÝCH KOTOUČŮ 

Na brzděné ploše kotouče působením vysoké teploty vznikají tepelné gradienty, které vytváří 

napětí a deformace. Jejich důsledky se projevují povrchovými trhlinami. Abychom předešli 

těmto vadám, upravuje se mikrostruktura vlivem tepelných cyklů.[28] 

Tepelným zpracováním se záměrně využívá strukturních a fázových přeměn v tuhém stavu za 

účelem změny struktury materiálu a tím získání požadovaných vlastností, ať už mechanických 

či strukturních. [28]  

5.1 Kryogenické zpracování 

Jedná se o suchý proces, při kterém nepřijdou součásti do styku s tekutým dusíkem LN2
1
. Při 

první fázi tohoto procesu se součásti pozvolna ochlazují a udržují se při teplotách okolo -

184°C po dobu 24-36 hod, následně se přivedou na pokojovou teplotu. Každý materiál a 

příčné průřezy potřebují různé cykly, aby došlo k úpravě celého materiálu (i strukturně). Dále 

se součást upravuje např. honováním, broušením, atp. [29] 

Kryogenní zpracování dílů snižuje pnutí v materiálu, zvyšuje tepelnou vodivost, zlepšuje 

houževnatost a rozměrovou stabilitu, zhušťuje mikrostrukturu. Výsledkem je delší životnost 

s nižší únavou, odstranění praskání a lámání materiálu. Během výroby součásti se tvoří 

zbytkový stres-napětí. Tyto síly zapříčiňující zvýšení tření, opotřebení a zatížení. Všechny 

tyto faktory mají vliv na délku životnosti materiálu. Díky kryogennímu zpracování můžeme 

tyto nežádoucí účinky eliminovat. Nevýhody u tohoto typu zpracování jsou obrovské náklady, 

a tudíž se musí počítat i s dražšími součástmi (kotouči), které tento typ zpracování 

podstoupily. [29] 

 

Průběh kryo zpracování materiálu: 

Změna mikrostruktury na odolnější strukturu proti opotřebení. Austenit, který je nestabilní, 

měkký a nemá požadující odolnost proti opotřebení, se mění na netemperovaný, křehký a 

tvrdý martenzit. Po kryozpracování se musí temperovat, abychom docílili lepších vlastností 

martenzitu, tj. houževnatost, a životnost proti opotřebení. [30] 

V průběhu zpracování se vytváří malé částečky tvrdého kovu, ty se nazývají „eta“ části 

tvrdého kovu. Zformují se z legovaných částí obsažených v ocelích. Jsou obsaženy 

v meziatomových polohách krystalické mřížky. [30] 

                                                           
1
 LN2 – Liquefied nitrogen = zkapalněný dusík  
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Úbytek obsahu náhodných zbytkových tlačných a tažných napětí. Tato napětí se ovlivňují 

termomechanickým koloběhem mikrostruktury, který vede k větší rozměrové stabilitě a 

odolnosti proti únavě materiálu. [30] 

Po kryo úpravě dochází k odstranění pnutí, zvýšení tepelné vodivosti λtep a k rovnoměrnému 

rozložení struktury. Díky tomu je snížené riziko přehřátí a životnost materiálu je až 

dvojnásobná. [30] 

Tab. 10 Zlepšenírůzných materiálů po kryo zpracování v % [30] 

AISI
2
 Materiál 

Zlepšení 

-79°C -160°C 

AQS Šedá litina  96% 97% 

S-7 Křemičitá nástroj. ocel  241% 503% 

52100 Nosná ocel 195% 420% 

M-I Molybden rychlořezný 145% 225% 

303 Austenitická nerez 105% 110% 

 

 

Graf 12 Průběhu kryo zpracování [30] 

V Grafu 12je zobrazen celý průběh kryo zpracování. Nejprve se součást ochladí na teplotu 

okolo -150°C  a na této teplotě setrvá od 6 do 10 hod, aby se tak zabránilo tepelnému šoku 

materiálu. Následuje snížení a udržení teploty okolo -160°C, kde setrvá obvykle od 8 do 

40hod. Při této teplotě vznikají jemné částečky karbidů a dochází ke změně energetického 

stavu krystalické mřížky. Poté se přivádí zvýšenou teplotou na teplotu pokojovou na dobu 8 

až 20 hod. Důležité je dodržování stupně rychlosti ochlazovaní, aby nedošlo k prasknutí 

materiálu tepelným šokem. Po tomto kryo procesu se materiál dále temperuje, aby se křehkost 

                                                           
2
 AISI - American Iron and Steel Institute = Americký ústav železa a oceli 
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martenzitu snížila. Při procesu temperování se materiál vytvrzuje tím, že se temperuje 

opakovaně po dobu 3 hodin na konstantní teplotě. [30] 

Na Obr. 37 je zobrazen mikroskopický snímek pracovní plochy kotouče, kdy a) je standardní 

kotouč ze šedé litiny a b) je třecí povrch kotouče ze šedé litiny po kryo úpravě. U obou 

kotoučů nejsou žádné významné rozdíly v obráběných třecích plochách kotoučů. Kotouče po 

kryo úpravě má rovnoměrně rozloženou strukturu a odstranění vnitřního pnutí, kdy kotouč 

získává delší životnost. Pomocí analýzy „PIN-on-Disk“ bylo zjištěno, že při kontaktním tlaku 

562MPa a posuvné rychlosti 2,24m/s nebyl žádný významný rozdíl mezi tvrdostí 

standardního a upraveného kotouče. U tlaku 750MPa a rychlosti 1,34m/s měl upravený 

kotouč průměrnou tvrdost o 32,8% vyšší než standardní kotouč.[31] 

  

Obr. 37 Třecí plocha a) standardní šedé litiny, b) šedé litiny po kryogenické úpravě [31] 
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6 KONSTRUKCE BRZDOVÝCH KOTOUČŮ 

Účinnost brzdového obložení závisí na teplotě, tlaku, kluzných rychlostech a podmínkách 

okolního prostředí, životnost brzdového kotouče závisí výhradně na geometrii (konstrukci), 

zvoleném materiálu a provozních teplotách. Konstrukce a fyzikální vlastnosti brzdového 

kotouče mohou výrazně ovlivnit funkci brzdového systému. Mezi problémy vyvolané těmito 

vlastnostmi patří např. chvění (vibrace v důsledku deformace nebo nerovnoměrná tloušťka 

disku), ztráta účinnosti brzd v důsledku třecího tepla a dále také nárůst hluku při brzdění. 

Rozlišujeme kotouče podle konstrukce na plné, vnitřně chlazené, vrtané a drážkové a popř. 

kombinované. Při brzdění se přenáší teplo Q na brzdový kotouč, a proto je nutné energii 

z tohoto tepla efektivně rozptýlit do okolí kotouče. V důsledku ochlazování kotouče pomocí 

vzduchu byly navrženy ventilované kotouče, které mají ve srovnání s plnými kotouči lepší 

odvedení tepla Q. Minimální přípustná tloušťka u automobilu pro vnitřně chlazené brzdové 

kotouče je 9,55 mm, u plného kotouče je to 23 mm. U vlakových brzdových kotoučů jsou 

tloušťky kotouče pochopitelně větší z důvodu většího brzdného účinku.[32] 

Rozdíl mezi konstrukcemi automobilových a vlakových kotoučů spočívá v tom, že u 

vlakových disků je zapotřebí, aby byly účinné v obou směrech. Je to z důvodu brzdění ve 

zpětném chodu vlaku, kde dochází k většímu tření než u automobilového kotouče.  

6.1   Plný disk 

Plné nebo také pevné konstrukce kotouče se liší svou velkou třecí plochou, která má pozitivní 

vliv na brzdný výkon, ale negativní vliv na tvorbu třecího tepla Q. Tyto faktory vedou 

k opotřebení disku. Proto jsou tyto disky používány u menších brzdných zatížení, např. u 

automobilů. Mají ve srovnání s ostatními typy kotoučů největší hmotnost, která je nepříznivá 

na spotřebu motoru. Mohou mít i netradiční tvar, který byl zmíněn v kapitole C/C kompozity. 

Obr. 38 zobrazuje vnitřně chlazený disk a plný disk.[33]  

Obr. 38 Vnitřně chlazený a plný kotouč [35] 
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Graf 13 ukazuje změnu závislosti teploty na čase v průběhu časové simulace brzdění kotoučů. 

Po dosažení maximální teploty daného typu kotouče klesá křivka chladnutí exponenciálně. 

Výsledkem měření je srovnání dvou typů disků. U ventilovaného disku byla naměřena nižší 

teplota (345°C v čase 1,85s), než u plného (okolo 401°C v čase 1, 88s). Tímto se dá 

konstatovat, že geometrický design disku je základním faktorem chladícího procesu. [34] 

6.2 Vnitřně chlazený disk s lopatkami 

Skládá se ze dvou disků spojených pomocí lopatek, které napomáhají odvodu tepla z kotouče 

při brzdění. Lopatky mohou být konstruovány jako rovné – nezakřivené, radiální, tangenciální 

anebo mají podobu „teček“ spojující dva disky dohromady. Aerodynamický design lopatek 

má velký vliv na snižování tepelných napětí na povrchu kotouče.[35] 

6.2.1 Rovné uspořádání lopatek 

Tento způsob uspořádání lopatek je nejjednodušší, co se týká geometrie ventilovaných 

kotoučů. Lopatky směřují od vnějšího obvodu do vnitřního a tím ochlazují kotouč. Rovné 

uspořádání lopatek je zobrazeno v Obr. 39. V porovnání s radiálními lopatkami mají menší 

účinnost v ochlazování. Je to zapříčiněno menším přívodem vzduchu do ventilované části. 

Obr. 39 Rovné (levý) a tangenciální (pravý) uspořádání lopatek ventilovaných kotoučů [35] 
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Graf 13 Závislost plného a vnitřně chlazeného kotouče na teplotě [34] 
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Obr. 40 Řez ventilovaného kotouče s radiálními lopatkami 

6.2.2 Tangenciální uspořádání lopatek 

Tangenciální uspořádání lopatek je další inovativní způsob ochlazování brzdového kotouče, 

viz Obr. 40 (pravý). Účinnost těchto lopatek se s přibývajícími otáčkami snižuje, viz Graf 16. 

6.2.3 Radiální uspořádání lopatek 

Radiální lopatky jsou zakřivené a působí jako odstředivý ventilátor, který usnadňuje ochlazení 

kotouče proudícím vzduchem. Toto uspořádání se vyznačuje jako nejlepší možnost 

ochlazování kotouče. Na Obr. 40je znázorněn řez kotoučem s radiálním uspořádáním lopatek. 

 

 

 

 

 

 

 

Disk s radiálními lopatkami má nejvyšší aerodynamické ztráty a tím i nejúčinnější chlazení 

(nad 350 otáček za minutu), viz Graf 14. Naopak, pevný disk má relativně nízký rozptyl tepla 

(Graf 15), tj. asi 50% ventilovaných kotoučů s radiálními lopatkami, zatímco aerodynamické 

ztráty pevného kotouče jsou více než 90% nižší než u disku s radiálními lopatkami. Radiální 

uspořádání lopatek sloupcově chlazených a tangenciální uspořádání ventilovaných kotoučů 

Graf 14 Aerodynamické ztráty 3 ventilovaných kotoučů a 1 plného [36] 
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ukazují téměř shodné vlastnosti chlazení. Nicméně, vylepšené radiální lopatky sloupové 

konstrukce dosahují chlazení s pouze 50 % aerodynamických ztrát ve srovnání s 

tangenciálními lopatkami disku. [36] 

 

Graf 15 Konvenční ztráty výkonu 1 plného a 3 ventilovaných kotoučů [36] 

 

6.2.4 Vylepšené ventilované kotouče s radiálním 

uspořádáním sloupové konstrukce 

Tento nový způsob uspořádání lopatek byl vyvinut za účelem rychlého odvádění vzduchu ven 

z disku během brzdění. Je určen pro vlakové brzdové soustavy a může být použit až do 500 

ot./min. Na Obr. 41 je zobrazena tepelná analýza tohoto disku. Písmena a, b znázorňují 

oblasti, které jsou v blízkosti sloupové konstrukce, kterými proudí vzduch.  Konstrukce 

lopatky a směr otáčení disku má vliv na proudění vzduchu, který disk ochlazuje.[36] 

 

 Obr. 41 Ventilovaný kotouč s radiálním uspořádáním lopatek a sloupovou konstrukcí při 500 ot./min [36] 
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V Grafu 16je zobrazena účinnost ochlazování disků, která je definována jako poměr 

konvenční ztráty výkonu (Qkonvenč.) viz Graf14 a aerodynamické ztráty výkonu (Qaerodyn.) 

viz Graf 15. Nový způsob radiální lopatky sloupové konstrukce jasně ukazuje svou převahu v 

počtu otáček až do 870 ot./min, což odpovídá rychlosti vozidla přibližně 150 km/hod. Při 

vyšších rychlostech má pevný disk nejvyšší hodnotu účinnosti, která je výsledkem mnohem 

nižších aerodynamických ztrát ve srovnání se třemi ventilovanými kotouči. Dále graf ukazuje, 

že radiální lopatky mají nejméně efektivní konstrukci. Je také zajímavé poznamenat, že 

tangenciální lopatky disku jsou mnohem méně efektivní, než je tak u pevného disku, s 

výjimkou pod 500 otáček za minutu. [36] 

6.3 Vrtaný kotouč 

Používá se povětšině u motocyklů a jízdních kol. Třecí plocha je provrtána za účelem 

rychlejšího odvodu tepla a snížení tvorby plynů u brzdového kotouče, viz Obr. 41. Problém 

otvorů spočívá v tvorbě povrchových trhlin a usazování nečistot. Na obrázku 42 jsou 

vyznačeny trhliny kotouče, které byly vytvořeny tepelným (okolo 500°C), či mechanickým 

namáháním.[37] 

Graf 11 Ochlazovací účinnost pevného a 3 ventilovaných kotoučů [19] 

Obr. 41 Vrtaný brzdový kotouč [37] 

Graf 16 Účinnost ochlazování disků [36] 
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6.4  

6.5 Drážkový kotouč 

Drážky na třecí ploše slouží k odvzdušnění plynů z kotouče, díky kterým se může kotouč 

přehřát, viz Obr. 43. Další výhodou je čištění třecího povrchu pomocí drážek. Drážky jsou 

nainstalovány na disku tak, aby byly orientovány směrem ven. Opačný směr by měl vliv na 

tvorbu brzdného prachu, který by mohl zanášet náboj. Geometrie drážek často produkuje hluk 

kotoučů. Pomocí těchto drážek je uživatel informován o aktuální tloušťce disku. Drážky jsou 

do kotouče vyfrézovány. [37] 

 

  Obr. 42 Trhliny ve vrtaném kotouči [37] 

Obr. 43 Drážkovaný brzdový kotouč 
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7 ZKUŠEBNÍ METODIKY BRZDOVÉHO KOTOUČE 

Zkušební metodiky brzdových kotoučů jsou nezbytné pro zjišťování tribologických vlastností 

za účelem zlepšení mechanických a strukturních vlastností. Obecně se dá říct, jestliže na sebe 

působí dvě tuhé látky, platí mezi nimi 3. Newtonův zákon akce a reakce, to znamená, že se 

navzájem ovlivňují. Díky tomuto zákonu lze využít tribologickou analýzu „PIN-on-DISC“. 

Třecí teplo při brzdění způsobuje několik negativních dopadů na brzdový systém jako je 

blednutí kotouče, předčasné opotřebení, vznik tepelných trhlin disku a změna jeho tloušťky. 

Pomocí analýzy, která se provádí na dynamometru, můžeme tyto nedostatky kotouče předem 

ošetřit. Je tedy důležité stanovit teplotní pole brzdového kotouče. [38] 

7.1 Tribologická analýza „PIN-on-DISC“ 

Tato metoda je prováděna za účelem simulace styku skutečných částí brzdového systému 

(brzdové destičky a brzdového kotouče).Tribometr je zařízení, které se používá k provádění 

testů metodou „PIN-on-DISC“. Na povrchu disku kotouče je přiloženo „PIN“ tělísko ve 

formě válečku nebo kuličky, která nerotuje. Ve zvolené vzdálenosti od středu kotouče je 

„PIN“ zatížen předem zvolenou silou. Disk se začne otáčet zvolenými otáčkami a vykonává 

stanovený počet kol. Tělísko „PIN“ vytvoří na povrchu disku dráhu (stopu), která je 

analyzována (hloubka, tvar, atd.). [38] 

Výsledky testu jsou závislé na několika parametrech: zatěžující síle, geometrii „pin“ tělíska, 

rychlosti pohybu mezi diskem a tělískem, počtu cyklů, teplotě povrchu disku, na stavu a 

kvalitě povrchu disku a na mechanických a fyzikálních vlastnostech materiálu disku i 

tělíska.[38] 

Drsnost povrchu je nedílnou součástí k zjišťování součinitele tření a velikosti opotřebení. 

Proto je důležité sledovat parametry drsnosti povrchů z hlediska výskytu různých 

necelistvostí i s trhlinami. Tyto defekty na plochách mohou působit jako vruby, které 

vyvolávají koncentraci napětí při mechanickém a tepelném namáhání. [38] 

Teplota povrchu během analýzy je další parametr, který ovlivňuje koeficient tření tím, že 

s růstající teplotou roste i koeficient tření. Proto se využívá různých otěruvzdorných tenkých 

vrstev tělíska, např. TiCN, TiN, TiAlN anebo AlTiN. [38] 
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Schéma tribometru 

Na Obr. 44 je zobrazeno schéma tribometru. Měřící část tribometru je konstruována 

v ochranném krytu tak, aby nebyla ovlivněna okolními podmínkami prostředí. Uvnitř tohoto 

krytu se měří vlhkost vzduchu a teplota. Tělísko „PIN“ je uchyceno v přípravku, který je 

uchycen na rameni, viz Obr. 45. Důležitou součástí je třecí snímač. Koeficient tření mezi 

diskem a tělískem je určován v průběhu testu měřením odchylky elastického ramene. Disk se 

vsunuje do „sklíčidla“, které se otáčí zvolenou rychlostí v rozmezí od 10 do 500 ot./min. 

Rameno zvládne zatížení v rozmezí 0,25 – 60N. [39] 

 

Tělísko „PIN“ 

Problém, který nastává u této analýzy, je použití vhodného materiálu tělíska s dostatečnou 

tvrdostí, než kterou mají kotouče nebo destičky. Nejběžnějším tělískem je ocelová kulička 

(ČSN 14 109), u níž se tvrdost pohybuje okolo hodnoty HV10=600. Používají se i další 

Obr. 44 Schéma metody "PIN-on-Disc" 

Obr. 45 Tribologická analýza, F -  zatěžující síla tělíska „PIN“, r - poloměr kotouče 
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materiály jako je Al2O3, Si3N4 atd. Tvrdost vrstvy se pohybuje mnohdy okolo HV0,007=4000. 

Během testu dochází k otěru kuličky a ulpívání jejího materiálu na povrchu vzorku, viz Obr. 

46. V důsledku ubývání kuličky, tedy změny tvaru kuličky, dochází k růstu velikosti stykové 

plochy, a díky tomu klesá tlak působící na plochu testovaného kotouče. Opotřebení kuličky 

má u různých materiálů vzorků jiný průběh a proto může docházet ke zkreslení výsledků. 

Proto je vhodné použít pro tvrdé materiály vhodně tělísko. Tento problém lze vyřešit použitím 

tělíska ve tvaru válečku o malém průměru, u kterého tak působí síla na stejnou plochu za 

vzniku konstantního tlaku. [39] 

 

Tato analýza umožňuje určit koeficient tření, velikost a charakter poškození kotouče nebo 

destičky. V Grafu 17 je znázorněn dráhový průběh šedé litiny v různých stavech při zkoušce 

„PIN-on-Disc“. Lze si povšimnout, že nejnižší koeficient tření má brzdový kotouč 

ochlazovaný na vzduchu, a naopak nejvyšší koeficient tření jasně ukazuje kotouč ze šedé 

litiny, který je upraven žíháním. [40] 

Obr. 46 Tribologická stopa s průběhem koeficientu tření 

Graf 17 Koeficient tření šedé litiny v různých úpravách v závislosti na hloubce tělíska "PIN" [40] 
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V Grafu 18 je znázorněna tvrdost HB a koeficient opotřebení w šedé litiny v různých 

úpravách brzdového kotouče ze šedé litiny. [40] 

 

Vyhodnocení opotřebení metody „PIN-on-Disc“:  

  
 

   
 
   

   
 kde,  

W…koeficient opotřebení[mm
3
/N.m], 

V…opotřebovaný objem[mm
3
](měření pomocí mikroskopu),  

F…přítlačná síla[N],  

s…odjetá dráha[m] [40] 

 

Graf 19 zobrazuje srovnání koeficientu tření mezi kotoučem z kompozitu s hliníkovou matricí 

a šedou litinou. Kompozitní materiál se skládá z matrice AlMg3 zesílený 30% hmot. částic 

Al2O3. Zvýšení rychlosti snižuje koeficient tření. Při konstantní rychlosti 250ot./min je 

koeficient tření pro kotouč ze šedé litiny 0,342, zatímco u kompozitu s hliníkovou matricí je 

0,322. Z toho lze vyvodit, že koeficient tření u šedé litiny je o 7% vyšší než u kompozitu. Při 

500ot./min je koeficient snížen na 0,322 u šedé litiny a 0,283 u kompozitu. Zde je koeficient 

tření u šedé litiny vyšší o 11% než u kompozitu. Při 750ot./min je koeficient tření šedé litiny 

0,258 a 0,192 u kompozitu. U této rychlosti má kotouč ze šedé litiny o 26% vyšší koeficient 

než kompozit. Při 1000ot./min se koeficient tření velice snížil. U šedé litiny je 0,233 a 

kompozitu 0,158, což vede asi k 32 % snížení koeficientu kompozitu. [41] 

Graf 18 Tvrdost a koeficient opotřebení šedé litiny v různých úpravách [40] 
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V grafu 20 je zobrazen úbytek materiálu během zkoušení. Lze si povšimnout, že úbytek 

hmotnosti u šedé litiny je větší než u kompozitu s hliníkovou matricí. Je to zapřičiněno tím, že 

kompozit s hliníkovou matricí má vyšší odolnost proti opotřebení v důsledku zesílení 

vysokým obsahem pevných částic Al2O3. [41] 

 

 

Graf 20 Úbytek materiálu během zkoušení kotoučů [41] 

 

 

 

 

 

Graf 19 Koeficient tření kotouče z kompozitu s hliníkovou matricí a šedou litinou. [41] 
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7.2 Analýza na dynamometru 

Pomocí dynamometru se určuje teplotní analýza brzdového kotouče. Měří také brzdné síly, 

opotřebení brzd, krouticí moment a koeficient tření pomocí připojeného počítače. Analýza na 

dynamometru se často porovnává s numerickými výpočty kvůli ověřování experimentálních 

správností výsledků. [42] 

Schéma dynamometru 

Analýza brzdění může být v režimu hydraulickém a pneumatickém. Hlavní šasi mají 

žebříkovou konstrukci vyrobenou z profilů tvaru I. Motor má výkon 175kW s 1500ot./min a 

je chlazen externím zařízením. Otáčky motoru se mění s proměnnou rychlostí pojezdu. Hlavní 

hřídel je připojen k motoru přes spojku. Otáčky motoru jsou regulovány pomocí počítače. 

Teplota disku je sledována pomocí infračerveného bezkontaktního čidla. K měření teploty 

brzdového obložení nebo destičky se používají termočlánky. Analogový výstup ze snímače 

teploty se přivádí do počítače a následně se vyhodnocuje pomocí softwaru stejně tak jako 

všechny výstupní parametry. Obr. 47 a) ukazuje schéma dynamometru (Dyno), zatímco Obr. 

47b) ukazuje fotografii brzdového konce. [42] 

Obr. 47a) Schéma brzdové setrvačnosti dynamometru: (1) motoru (2) setrvačník 0,5 kg.m
2
, (3) setrvačník 

2kg.m
2
, (4), setrvačník 4 kg.m

2
, (5) setrvačníku 8 kg.m

2
, (6) setrvačník 16 kg.m

2
, (7) a (8) setrvačník 32 

kg.m
2
,(9) setrvačník 64kg.m

2
, (10) spojky (11)pouzdra (12) ložiska hřídele (13) montáž brzdění, (14) siloměr, 

(15) vzduchové komory (16) moment rameno (17) nouzové brzdy (18) lůžko, b) Pohled na brzdící konec. [42] 
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Graf 21 zobrazuje provozní teplotu na dynamometru ventilovaného kotouče, který byl použit 

pro ER24PC lokomotivy, viz Obr. 48. Při brzdění byla maximální teplota pozorována 

v polovině brzdění namísto v koncovém bodu brzdění. Velká tepelná izolace byla pozorována 

u lamel kotouče, kde se neposkytuje chlazení na začátku brzdění. [43]  

 

Rozložení teploty ventilovaného kotouče ve třech různých časech je uveden na Obr. 49. 

Vzhledem k nerovnoměrnému chlazení žeber na jejich délce byla pozorována maximální 

teplota v různých oblastech a časech. Je zřejmé, že hodnota teploty v horní části žeber, je 

větší, než hodnota teploty mezi žebry.[43] 

Obr. 49 Rozložení teploty ventilovaného kotouče pro lokomotivy [43] 

Graf 21 Provozní teplota na dynamometru ventilovaného 

kotouče [43] 

Obr. 48 Brzdový ventilovaný kotouč 

z lokomotivy ER24PC [43] 
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8 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci byly porovnány materiály používané na výrobu brzdových kotoučů. 

Brzdové kotouče vyrobené ze šedé litiny vykazují větší tvrdost a dobré třecí vlastnosti během 

brzdění u méně namáhaných brzdících systémů. Z mikrostrukturního hlediska má perlit a ferit 

stejnou třecí účinnost. Bylo zjištěno, že přítomnost nízký podíl feritu (do 2%) nemá vliv na 

tření a grafit obsažený v šedé litině ve formě lupínků může zvýšit třecí síly při brzdění. 

Brzdové kotouče ze šedé litiny v interakci s měděným obložením vykazují vysoký koeficient 

tření okolo 0,8. Nejnižší koeficient byl zjištěn v interakci s hliníkovým obložením (0,6). 

Mechanické vlastnosti šedé litiny se dají vylepšovat tepelným zpracováním. Šedá litina po 

kryogenickém zpracování disponuje odolnější strukturou proti opotřebení, díky snížení 

vnitřního pnutí a rovnoměrnému rozložení struktury. Tento kryo proces je ale nesmírně drahý, 

a proto se na brzdové kotouče zatím nepoužívá. 

V porovnání s brzdovými kotouči ze šedé litiny a kompozitních materiálů, mají kompozitní 

materiály s uhlíkovými vlákny a uhlíkovou matricí lepší mechanické vlastnosti. Jejich tvrdost 

oproti šedé litině je nižší, ale díky vyztužujícím uhlíkovým vláknům obsažených v tomto 

kompozitu, mají nižší míru opotřebení. Mechanické vlastnosti u tohoto typu materiálu se 

zvyšují až do teploty 2500°C a jsou tedy vhodné pro extrémně namáhané systémy. Jedním 

zásadním nedostatkem těchto materiálů je nestálost koeficientu tření při zvýšené vlhkosti. U 

kompozitních materiálů, které obsahují dvojí matrici (uhlík a karbid křemíku SiC) je tepelná 

vodivost menší než u kotoučů ze šedé litiny (4,5W/m.K oproti rozmezí šedé litiny 42-

60W/m.K), což vede k razantně menšímu zahřívání kotouče. Další typ kompozitu 

s hliníkovou matricí je odolnější vůči opotřebení než šedá litina. Je to dáno zesilujícím 

plnivem v kompozitu, ať už částic Al2O3 nebo SiC, ale jen do určitých teplot (max. do 450°C). 

Tento typ kompozitu má díky své hliníkové matrici specifickou pevnost, a proto je jeho 

použití výhodné. Bylo zjištěno, že kompozit s hliníkovou matricí má nižší koeficient tření než 

šedá litina. V interakci s ocelovým obložením se koeficient tření pohyboval okolo 0,6, 

zatímco v interakci s hliníkovým obložením klesl koeficient tření f na rozmezí hodnot 0,3-0,4. 

Kompozit s Al matricí má v porovnání se šedou litinou také nižší tvrdost. Tuto tvrdost je 

možné zvýšit přidáním plniva do struktury. Nevýhodou těchto kompozitních materiálů jsou 

vysoké výrobní náklady, a proto se používají jen tam, kde není šedá litina účinná. 

Dále bylo v této práci porovnání konstrukcí brzdových kotoučů. Bylo zjištěno, že u plných 

disků je třecí plocha větší a odvádění tepla ven z kotouče není téměř žádné. Proto u plných 
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brzdových kotoučů dochází vlivem teploty k častějším deformacím než u ventilovaných 

kotoučů. Ventilované brzdové kotouče disponují lepším odváděním tepla ven z kotouče díky 

svým vnitřním kanálkům. Těmito kanálky proudí vzduch a ochlazuje tak celý kotouč. 

Nejlepší konstrukcí k odvádění tepla u ventilovaných kotoučů je radiální uspořádání lopatek. 

Jejich zahnutý tvar působí jako odstředivý ventilátor, který dostatečně odvádí plyny ven 

z kotouče a rychleji kotouč ochlazuje. 
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