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ABSTRAKT 

V současné době jsou na bezpečnost silničního provozu kladeny stále vyšší 

požadavky. Důležitou oblastí, která zaujímá velký podíl na bezpečnosti, jsou brzdové 

systémy. Moderní brzdové systémy jsou vybaveny odpovídajícími frikčními materiály, které 

zajišťují dobré brzdné vlastnosti vozidla také v extrémních podmínkách provozu. 

Bakalářská práce se zabývá rozborem hlavních testovacích procedur pro 

dynamometrové zkoušky frikčních materiálů a dále porovnáním frikčních účinností běžně 

dostupných brzdových obložení. Pro experimentální část byly vybrány dvě brzdové desky, 

které byly následně podrobeny frikčně otěrovým testům na brzdovém dynamometru. Vzorky 

brzdového obložení dostupné na trhu se lišily složením frikční směsi. Ze zjištěných 

testovacích norem byla vybrána procedura dle SAE J2522, která stanovuje testovací postup 

pro zjištění účinnosti materiálu. V závěru bylo provedeno porovnání vzorků brzdového 

obložení, které prokázalo lepší frikční vlastnosti jednoho z testovaných vzorků. 
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ABSTRACT 

On the safety of road traffic are posed permanently increasing requirements nowadays. 

One of many parts of vehicles which has a large share on the safety are brake systems. 

Modern vehicles are equipped with brake systems which use newly developed friction 

materials. These friction materials ensure very good braking properties in extreme traffic 

conditions too. 

In this bachelor thesis are described main procedures for testing of friction materials 

on the brake dynamometer and the comparision of friction efficiencies of commonly used 

braking pads. For the experimental part of bachelor thesis were chosen two sets of friction 

pads on which were performed friction wear tests on brake dynamometer. The specimens of 

brake pads, commonly available on the world market, had a different material composition. 

From many used testing standards was chosen the standard SAE J2522 for the testing. This 

standard prescribes the testing steps for find out of material's efficiency. During the testing 

was performed the comparison of two specimens of friction pads. As result of this bachelor 

thesis is juxtaposition friction properties of materials both brake pads. 

KEYWORDS 

friction materials, friction wear preformance tests, brake dynamometer, brake lining, brake 

pads, brake systems 
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1   ÚVOD 

Brzdy jsou jednou z nejdůležitějších částí automobilů, protože přímo ovlivňují 

bezpečnost silničního provozu. Účinnost brzd je ovlivněna, mimo jejich konstrukce, 

brzdovým obložením. Pro brzdová obložení automobilů se standardně používají kompozitní 

frikční materiály na bázi organických pryskyřic, které jsou levnější než kompozity  

s lepší brzdnou účinností např. uhlíkové kompozity používané ve sportovních automobilech 

nebo letadlech. Kompozity na bázi organických pryskyřic jsou složeny z 5 komponent (pojiv, 

plniv, tuhých plniv, abraziv a vláknitých materiálů) zajišťujících požadované třecí vlastnosti.  

V úvodu bakalářské práce je provedena rešerše z oblasti brzdových soustav, jejich 

konstrukčních prvků, typů brzdového obložení a přehledu použitelných testovacích metod 

k určení frikčně-otěrových vlastností s využitím brzdového dynamometru. 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na testování brzdné účinnosti originálních 

brzdových destiček doporučených výrobcem automobilu a neoriginálních brzdových destiček 

dostupných v obchodní síti. Brzdové destičky budou podrobeny testovacímu měření frikčně 

otěrových vlastností na brzdovém dynamometru. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnání naměřených frikčně otěrových 

vlastností pro vybrané typy brzdových obložení. 
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2   BRZDOVÉ SOUSTAVY A JEJICH ROZDĚLENÍ 

Brzdová soustava slouží ke snížení rychlosti pohybujícího se vozidla, zabrzdění 

vozidla a k zajištění vozidla před samovolným rozjezdem. Brzdná síla je vytvořena třením 

brzdového obložení o rotující brzdový kotouč nebo brzdový buben brzděné části nápravy. 

Brzdná síla musí působit optimálním účinkem na všechna kola a musí být regulovatelná. 

2.1   Rozdělení brzdové soustavy podle účelu 

Základní rozdělení brzdových soustav je podle účelu a to na provozní, nouzovou  

a parkovací brzdovou soustavu. 

Provozní brzdová soustava - snižuje rychlost vozidla během jízdy a může způsobit 

jeho úplné zastavení. Provozní brzdy se ovládají nohou řidiče, jejich účinek musí být 

odstupňován a musí působit rovnoměrně na všechna kola. Provozní brzdová soustava musí 

být seřízena tak, aby při brzdění nedošlo k odchýlení vozidla ze směru jízdy [1]. 

Nouzová brzdová soustava - plní úkoly při selhání provozních brzdových systémů a 

musí působit alespoň na jedno kolo na každé straně vozidla. Nouzová brzdová soustava 

nemusí být tvořena samostatným brzdovým okruhem, ale obvykle bývá tvořena neporušeným 

okruhem dvouokruhového brzdového systému. V některých případech může být jako nouzová 

brzdová soustava použita brzda parkovací (ruční brzda) [1]. 

Parkovací brzdová soustava (ruční brzda) - slouží k zajištění stojícího vozidla proti 

samovolnému rozjezdu, obvykle za nepřítomnosti řidiče ve vozidle [1]. 

2.2   Rozdělení brzdové soustavy podle způsobu ovládání 

Brzdové soustavy se rozdělují podle způsobu ovládání na mechanické, hydraulické  

a pneumatické brzdové soustavy. 

Mechanická brzdová soustava - v současnosti je mechanický přenos používán téměř 

výhradně pro ovládání parkovacího brzdění. Ovládací soustava je tvořena pákou ruční brzdy a 

mechanickým převodem, který působí obvykle na brzdy zadních kol. 

Hydraulická brzdová soustava - hydraulická brzdová soustava se používá u většiny 

současných osobních automobilů. Skládá se z brzdového pedálu, hlavního brzdového válce, 

podtlakového posilovače, vyrovnávací nádrže s brzdovou kapalinou a spojovacího potrubí. 
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Pneumatická brzdová soustava - pneumatické brzdové soustavy se používají  

u těžších vozidel s minimální hmotností 7 tun. S ohledem na rozměry a hmotnosti prvků této 

brzdové soustavy se pneumatická soustava nepoužívá u osobních automobilů. 

2.3   Rozdělení brzdové soustavy podle zdroje energie 

Brzdové soustavy se dále rozdělují podle zdroje energie a to na přímočinnou brzdovou 

soustavu, nepřímočinnou brzdovou soustavu a brzdovou soustavu s posilovačem. 

Přímočinná brzdová soustava - brzdná síla je vytvářena vlastní silou řidiče. Tato síla 

se dále přenáší mechanickým nebo hydraulickým přenosem přímo na brzděná kola vozidla 

[2]. 

Brzdová soustava s posilovačem -  posilovač umožňuje snížení ovládací síly působící 

na brzdový pedál při zachování stejné brzdné síly v brzdové soustavě. Posilovač může být 

podtlakový nebo hydraulický a musí být konstruován tak, aby při jeho poruše zůstala brzdová 

soustava v činnosti a přitom ovládací síla na brzdový pedál nepřesáhla 800 N [2]. 

Nepřímočinná brzdová soustava - brzdný účinek je tvořen jiným zdrojem energie 

(obvykle tlakem vzduchu), který řidič pouze ovládá [2]. 
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3   USPOŘÁDÁNÍ BRZDOVÝCH SOUSTAV 

Podle uspořádání se brzdové soustavy dělí na soustavy s jednookruhovým  

a dvouokruhovým brzdovým systémem. Z bezpečnostních důvodů je požadováno, aby každé 

vozidlo bylo vybaveno nejméně dvěma na sobě nezávislými brzdovými zařízeními. Z toho 

důvodu se v současnosti jednookruhový brzdový systém téměř nepoužívá.  

U brzd pro čtyři kola existuje pět možností uspořádání dvouokruhových brzdových 

soustav. Jednotlivá uspořádání okruhů jsou označená písmeny: TT, X, HI, LL a HH. Písmena 

se přibližně podobají uspořádání brzdových vedení mezi hlavním brzdovým válcem a brzdami 

kol [2]. 

Zapojení „přední náprava – zadní náprava“ (TT) 

U tohoto způsobu zapojení brzdové soustavy (obr. 1) jsou přední a zadní kola brzděna 

dvěma oddělenými brzdovými okruhy. Dojde-li k poruše v jednom z brzdových okruhů, 

druhý (neporušený) okruh zůstane v činnosti. Nevýhodou zapojení „TT“ je, že při poruše 

jednoho okruhu dochází u vozidla k zásadní změně brzdného účinku. Rozdělení brzdné síly – 

přední náprava: zadní náprava je v poměru přibližně 70 %:30 % [2]. 

 

Obr. 1.  Zapojení „přední náprava – zadní náprava“ 
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Zapojení „diagonální“ (X) 

Při zapojení „X“ (obr. 2) působí první okruh na levé přední kolo společně s pravým 

zadním kolem a druhý okruh působí na pravé přední kolo a levé zadní kolo. Tento druh 

zapojení je nejvýhodnějším řešením jak po technické stránce, tak po stránce ekonomické. 

Pokud dojde k poruše jednoho brzdového okruhu, je brzděno jedno přední kolo a diagonálně 

ležící zadní kolo, čímž vznikne otáčivý moment kolem svislé osy [2]. 

 

Obr. 2.  „Diagonální“ zapojení 

Zapojení „trojúhelníkové“ (LL) 

V zapojení „LL“ (obr. 3) jsou přední kola brzděna oběma okruhy a každé zadní kolo 

zvlášť jedním okruhem. Při poruše kteréhokoli brzdového okruhu jsou vždy brzděna přední 

kola a jedno ze zadních kol. Rozdělení brzdné síly mezi 1. a 2. okruh je v poměru 50:50 % 

[2]. 

 

Obr. 3.  „Trojúhelníkové“ zapojení 
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Zapojení „čtyři – dvě“ (HT) 

U způsobu zapojení „HT“ (obr. 4) působí jeden okruh pouze na přední kola a druhý 

okruh na všechna čtyři kola [2]. 

 

Obr. 4.  Zapojení „čtyři ¬ dvě“ 

Zapojení „čtyři – čtyři“ (HH) 

Zapojení „HH“ (obr. 5) je ekonomicky nejnáročnější, ale také nejbezpečnější řešení. 

Při tomto zapojení každý z obou brzdových okruhů působí na jeden pár pístků kotoučových 

brzd na každé nápravě [2]. 

 

Obr. 5.  Zapojení „čtyři – čtyři“ 
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4   ZÁKLADNÍ MECHANISMY BRZDĚNÍ 

Mezi základní veličiny, které významným způsobem ovlivňují chování brzdových 

systémů během brzdění patří: 

1. Brzdná síla (N) – je vyvozena účinkem brzdové soustavy a působící proti směru 

pohybu vozidla. Dále se dělí: 

a) Ovládací síla brzdy (N) - síla vyvozená tlakem na brzdový pedál. 

b) Brzdící síla (N) - síla, která vzniká přímo v mechanismu brzdy účinkem 

ovládací síly. 

2. Brzdný výkon (W) - součin brzdné síly (N) a rychlosti vozidla (m.s
-1

). 

3. Součinitel smykového tření - součinitel smykového tření závisí na materiálu 

kotouče a brzdové desky. Lze jej vypočíst z rovnice 1: 

(1)t

nF

F
  (1) 

kde Ft je třecí síla působící proti směru pohybu  (N), 

 Fn - přítlačná síla působící kolmo ke směru pohybu  (N). 

 

4. Čas brzdění (s) - je doba uplynulá od okamžiku, kdy začne řidič působit na 

brzdový pedál vozidla až do okamžiku, kdy účinek brzdy pomine nebo kdy se 

vozidlo zastaví. Má tyto složky: 

a) Čas prodlevy brzdy (s) - měří se od okamžiku, kdy řidič začne působit na 

brzdu vozidla, až do okamžiku, kdy se účinek brzdy začne projevovat. 

b) Čas náběhu brzdění (s) - měří se od okamžiku, kdy se účinek brzd začne 

projevovat, až do okamžiku, kdy dosáhne své plné výše. 

c) Účinný čas brzdění (s) - měří se od okamžiku, kdy se účinek brzdy začne 

projevovat, až do okamžiku, kdy pomine nebo kdy se vozidlo zastaví.  

d) Čas doběhu brzdění (s) - měří se od okamžiku, kdy řidič přestane působit 

na brzdu vozidla, až do okamžiku, kdy účinek brzdy pomine. 
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5. Délka brzdění (m) – vzdálenost (m) ujetá vozidlem v čase brzdění (obr. 6). Má 

tyto složky: 

a) Délka prodlevy brzdy (m) - vzdálenost, kterou vozidlo ujede v čase 

prodlevy brzdy. 

b) Délka náběhu brzdění (m) - vzdálenost, kterou vozidlo ujede v čase 

náběhu brzdění. 

c) Délka účinného brzdění (m) - vzdálenost, kterou vozidlo ujede v účinném 

čase brzdění. 

d) Délka doběhu brzdění (m) - vzdálenost, kterou vozidlo ujede v čase 

doběhu brzdění. 

e) Brzdná délka (m) - vzdálenost brzdění, jestliže bylo vozidlo brzděno až do 

zastavení. 

 

Obr. 6.  Délka brzdění a její složky 
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5   KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Funkcí brzdových soustav je snížení rychlosti pohybujícího se vozidla nebo jeho 

zastavení. Brzdové soustavy tvoří níže popsané konstrukční prvky. 

Na obrázku (obr. 7) je znázorněna hydraulická brzdová soustava osobního automobilu. 

Sešlápnutím brzdového pedálu (1) dojde k zesílení ovládací síly v posilovači (2) a vzniku 

tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci (3). Brzdová kapalina proudí z hlavního válce 

brzdovým potrubím do brzdových válečků, které přitlačují brzdové destičky na brzdové 

kotouče (5) resp. brzdové čelisti na brzdové bubny (7). Ke zlepšení jízdních vlastností 

brzděného vozidla slouží regulátor brzdné síly (6). Nádrž na brzdovou kapalinu (4) slouží 

jako zásobník brzdové kapaliny v brzdové soustavě [3]. 

 

Obr. 7.  Hydraulické brzdové zařízení pro osobní automobily [3] 

Brzdový pedál slouží k ovládání brzdové soustavy. Ovládací síla zesílená 

posilovačem brzd se přenáší do hlavního brzdového válce. 

Posilovač brzd zesiluje ovládací sílu, kterou vyvine řidič při sešlápnutí pedálu brzdy. 

Základním technickým požadavkem na posilovač brzd je, aby se zmenšila potřebná ovládací 

síla nohy působící na brzdový pedál a přitom se zachovala možnost plynulé regulace brzdné 

síly. U většiny brzdových soustav pro osobní automobily je posilovač integrován do hlavního 

brzdového válce a tvoří s ním jeden celek. U podtlakového i u hydraulického posilovače brzd 

se využívá zdrojů energie, které jsou u vozidla k dispozici, tj. podtlak v sacím potrubí nebo 

tlak vytvořený hydraulickým čerpadlem. Posilovač brzd je funkční jen při nastartovaném 

motoru vozidla [4]. 
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Hlavní brzdový válec je hydraulický válec, který je ovládán svalovou silou řidiče 

nebo pomocnou silou (stlačený vzduch, vakuum, čerpadlo). Jeho funkcí je vytvořit tlak  

v každém brzdovém okruhu, umožnit změnu objemu kapaliny v závislosti na změně teploty  

a dosáhnout rychlého snížení tlaku v systému při rychlém uvolnění brzdového pedálu. Jeho 

pracovní činnost se skládá ze tří stádií – klidová poloha, brzdění a rychlé odbrzdění [5]. 

Brzdová kapalina - u brzdové kapaliny je velmi důležité, aby byla chemicky 

neutrální, nesmí působit korozivně na kovové části brzdového systému a chemicky na 

pryžová těsnění. Většina brzdových kapalin je vyrobena na bázi alkoholu. Nevýhodou těchto 

látek je, že jsou silně hygroskopické (absorbují vlhkost). Pohlcená vlhkost má nežádoucí vliv 

na vlastnosti kapaliny což může vést k selhání brzd. Brzdová kapalina je vysoce toxická [6]. 

Požadavky na brzdovou kapalinu: 

• vysoký bod varu (přes 200 °C), 

• stálost při vysoké teplotě a nízký bod tuhnutí (-60 °C), 

• minimální stlačitelnost, 

• minimální a konstantní viskozita, 

• dlouhá životnost. 

Brzdové potrubí – slouží k rozvodu brzdové kapaliny z hlavního válce k brzdovým 

válečkům. Jako materiály se používají dvouplášťové trubky ze speciálních slitin s povrchovou 

úpravou, která musí zajišťovat odolnost proti korozi, otěru a ohybu. V rozvodu se tyto trubky 

používají v kombinaci s vysokotlakými pryžovými brzdovými hadicemi. 

Brzdový buben - vlastnosti, které musí brzdový buben splňovat: velká odolnost proti 

otěru, stálost tvaru a rozměrů za vysokých teplot. Materiál, ze kterého je brzdový buben 

vyroben musí mít dobrou tepelnou vodivost. Bubny se vyrábějí ze šedé nebo temperované 

litiny, někdy také z ocelolitiny či slitin lehkých kovů. Třecí plochy brzdových bubnů se 

obrábějí jemným soustružením, případně broušením. 

Brzdový kotouč (obr. 8) – podle tvaru a provedení se brzdové kotouče dělí na ploché 

kotouče, hrncové kotouče a kotouče s vnitřním chlazením. 

Nejjednodušší je plochý kotouč (obr. 8a), který se snadno deformuje. Hrncový kotouč 

(obr. 8b) tento nedostatek eliminuje a je proto více používaný. U vysoce namáhaných brzd se 

používá dutých kotoučů, tzv. kotouče s vnitřním chlazením (obr. 8c). U tohoto typu kotouče 
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vzniká ventilační efekt, který je způsoben radiálně uspořádanými vzduchovými kanálky  

v brzdném kotouči. Někdy se vyrábí třecí plocha kotouče ještě s přídavnými otvory pro jeho 

rychlejší chlazení [3]. 

 

Obr. 8.  Různé typy brzdových kotoučů [3] 

Materiál pro výrobu brzdových kotoučů je obvykle šedá litina, nerezová ocel nebo 

ocelolitina. Jakost povrchu brzdového kotouče má významný vliv na opotřebení brzdového 

obložení a proto se třecí plochy při výrobě brousí. Kotouč je přírubou uchycen k náboji kola 

obvykle šrouby [3]. 

Brzdné segmenty jsou nosné části pro frikční materiály (destičky). U kotoučových 

brzd se brzdové destičky lepí na kovové či litinové nosné segmenty. U bubnových brzd se 

frikční materiál spojuje s brzdovými čelistmi lepením nebo nýtováním. Brzdové čelisti se 

vyrábějí z ocelového plechu nebo slitin lehkých kovů. 



 

23 

6   ZÁKLADNÍ TYPY BRZD OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 

U osobních automobilů se používají vnitřní mechanické brzdy, které působí na 

pohyblivou část vozidla (kolo). U moderních osobních automobilů se v současné době 

používají většinou kotoučové brzdy, které mají vyšší účinnost než dříve používané bubnové 

brzdy. V některých případech se používají brzdy kotoučové v kombinaci s brzdami 

bubnovými, které jsou v těchto případech instalovány výhradně na zadní nápravě automobilu 

[7].  

6.1   Bubnová brzda 

U osobních vozidel se používají třecí brzdy bubnové s vnitřními brzdovými čelistmi 

(obr. 9). Bubnová brzda se nejčastěji skládá z: 

• brzdového bubnu, 

• brzdové čelisti, 

• vratných pružin, 

• rozpěrného mechanismu. 

 

Obr. 9.  Schéma bubnové brzdy [8] 
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Brzdový buben (2) je pevně spojen s kolem, se kterým se společně otáčí. Uložení 

brzdových čelistí (3) a částí pro vytváření přítlačné síly je na štítu brzdy (1). Štít (1) je pevně 

spojen s nápravou a neotáčí se. Brzdové čelisti (3) osazené frikčním materiálem (brzdovým 

obložením) jsou přitlačovány rozpěrným ústrojím na vnitřní plochu brzdového bubnu (2)  

a vzniklé tření mezi brzdovým obložením a brzdovým bubnem vytváří brzdnou sílu. Tato síla 

způsobí zpomalení nebo zastavení vozidla. Přítlačná síla může být vytvořena hydraulicky 

pomocí rozpěrného válečku (5) (provozní brzda) nebo mechanicky pomocí rozpěrné páky (6) 

(parkovací a nouzová brzda) [9]. 

Vlastnosti bubnových brzd 

Celá brzda je umístěna uvnitř bubnu - tím je chráněna proti nečistotám a nepříznivým 

vlivům okolí. Výhodou bubnových brzd je poměrně velká životnost brzdového obložení a 

jednoduché přizpůsobení pro funkci parkovací brzdy. Naopak nevýhodou je to, že vlivem 

dlouhodobého brzdění se brzda zahřívá a nastává pokles brzdného účinku (tzv. slábnutí brzd – 

fading). Při silném zahřátí může dojít k deformaci brzdového bubnu [8]. 

6.2   Kotoučová brzda 

Kotoučová brzda (obr. 10) je modernější, lehčí a lépe se chladí než brzda bubnová. 

Poprvé se na automobilech objevila na přelomu dvacátého století. Kotoučové brzdy se 

používají především na přední nápravě, u silnějších vozů i na zadní nápravě. Kotoučové brzdy 

dosahují lepšího brzdného účinku a lze z nich lépe odvádět teplo. U automobilů se dříve 

používaly kotoučové brzdy s pevným třmenem, který se později zjednodušil na provedení  

s jedním pístem – plovoucím třmenem [10]. 

Kotoučová brzda se nejčastěji skládá z: 

• brzdového kotouče (disku), 

• třmenu, 

• brzdového pístu, 

• brzdových destiček. 
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Princip fungování kotoučových brzd: 

Kotoučové brzdy se podle typu použitého třmenu dělí na: kotoučové brzdy s pevným 

třmenem (obr. 10a) a kotoučové brzdy s plovoucím třmenem (obr. 10b). 

 

Obr. 10.  Schéma kotoučové brzdy (s pevným a plovoucím třmenem) [11] 

Kotoučová brzda s pevným třmenem (obr. 10a) - na obou stranách nepohyblivého 

třmenu (1) jsou válečky, ve kterých se pohybují písty (3). Při brzdění přitlačují tyto válečky 

třecí segmenty (brzdové obložení) (2) z obou stran na brzdový kotouč (4). Přítlačná síla je 

vyvíjená pomocí brzdové kapaliny (5) [4]. 

Kotoučová brzda s plovoucím třmenem (obr. 10b) - třmen (1) je posuvně uložen  

v pevném držáku (6). Píst (3) tlačí vnější brzdovou destičku (2) k brzdovému kotouči  

a reakční síla posouvá třmen, který přitlačí vnitřní brzdovou destičku (2) na kotouč (4)  

z opačné strany [4]. 

Vlastnosti kotoučových brzd 

Mezi hlavní výhody oproti brzdám bubnovým patří nižší hmotnost a větší účinnost. 

Vůle mezi kotoučem a obložením se seřizuje samočinně. Při dlouhodobém brzdění dochází  

k nepatrné změně součinitele tření, brzdná síla kolísá nepatrně a dá se lépe regulovat [7]. 

Nevýhodou kotoučových brzd je vyšší pořizovací cena a rychlejší opotřebení 

brzdového kotouče i brzdových destiček. Další nevýhodou je náchylnost na poruchy vzniklé 

znečištěním a korozí brzdového obložení účinkem solných roztoků v zimním období, což 

může ovlivnit brzdnou účinnost [7]. 
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7   BRZDOVÉ OBLOŽENÍ 

Brzdové obložení (obr. 11) je základním stavebním prvkem kotoučových i bubnových 

brzd u všech typů vozidel. Velmi důležitá je volba správného obložení s požadovanými 

vlastnostmi, které schvalují celosvětové normy. Typů brzdového obložení je mnoho; mohou 

se lišit např. použitým materiálem, jeho tvrdostí, součinitelem tření, trvanlivostí, rozměry, 

tvarem apod. Volba nevhodného typu obložení může mít negativní vliv na celou brzdovou 

soustavu. 

 

Obr. 11.  Příklad brzdových segmentů pro automobily Škoda  

Požadavky kladené na brzdové obložení: 

• velmi vysoký koeficient tření – frikční koeficient „µ“ (nejlépe 0,4), 

• dobrá odolnost proti otěru, 

• minimální rozdíl mezi brzdným výkonem za mokra a za sucha, 

• nízká abrazivita ve styku s materiálem brzdového kotouče, 

• vysoká účinnost brzd při vyšších teplotách, 

• stálý brzdný účinek. 

Rozhodující vliv na správnou funkci brzdových systémů mají, vedle jejich konstrukce, 

použité frikční kompozity, jejichž úkolem je absorbovat kinetickou energii vozidla při jeho 

brzdění [6]. 
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7.1   SLOŽENÍ FRIKČNÍCH KOMPOZITŮ 

Frikční kompozity se skládají z pěti základních komponent, které jsou nutné  

k dosažení požadovaných vlastností. Jsou to: pojiva, vláknité materiály, plniva, funkční plniva 

a abraziva. 

7.1.1   Pojiva 

Pojivo je majoritní složka frikčního kompozitu a významně se podílí na vlastnostech 

celkového kompozitu. Nejběžnějším typem pojiv frikčních kompozitů jsou 

fenol - formaldehydové pryskyřice (obr. 12), které po vytvrzení dosahují vysokého stupně 

zesíťování. Nežádoucí křehkost se potlačuje přídavkem modifikátorů (plastifikátorů), jako 

nitrilová pryž nebo jiné druhy syntetické nebo přírodní pryže, epoxidové pryskyřice  

a podobně. Tyto materiály se vyznačují velikou korozivzdorností a chemickou odolností. 

Použití v náročnějších podmínkách však omezuje nízká tepelná odolnost [7]. Pro sintrované 

frikční materiály je používáno pojiv na bázi kovu, např. měď. 

 

Obr. 12.  Pryskyřice 

7.1.2   Vláknité materiály 

Vláknité materiály se používají ke zpevnění pryskyřičné matrice. V tabulce 1 je 

stručný přehled vybraných druhů s jejich vlastnostmi. Nejvhodnějším materiálem je azbest, 

který byl používaný více jak 60 let, ale s ohledem na jeho karcinogenní účinky je v součastné 

době zakázán a nahrazován jinými, zdraví neškodlivými materiály (obr. 13) např. vlákny 

anorganického původu (keramická, skleněná, kovová) i organického původu (aramidová, 

celulosová) a také uhlíkovými vlákny [7]. 
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Obr. 13.  Kevlarová vlákna 

Tabulka 1.  Vyztužující vlákna frikčních materiálů [12] 

Materiál Výhody Nevýhody 

Aramid 

Dobrá tuhost v poměru 

k hmotnosti, vynikající tepelná 

odolnost, odolnost proti otěru 

Měkká, nelze jej použít 

bez kombinace s jinými 

vlákny 

Sklo 

Dostatečná tepelná odolnost 

(vysoký bod tání 1430 °C, ale 

začínají měknout při teplotě 

přibližně 600 °C) 

Křehké 

Kov 
Tepelně odolné oceli a měď mají 

body tání vyšší než 1000 °C 

Vlákna mohou 

korodovat 

Keramika 

Tepelně odolné (vysoký bod tání 

přibližně 1700-2040 °C), dobrá 

tuhost k poměru hmotnosti 

Křehké 

7.1.3   Plniva 

Plniva jsou materiály, jejichž hlavním úkolem je vyplnit prostor vyrobeného vzorku  

a zachovat jeho funkční vlastnosti. Základním požadavkem na pojiva je tepelná a chemická 

odolnost, nízká cena a ekologická nezávadnost. Jedním z nejznámějších plniv je například 
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síran barnatý (obr. 14), dále např. kalcit, magnezit, dolomit. Přestože jsou plniva považována 

za neutrální složky, rovněž se podílejí na výsledných frikčně-otěrových vlastnostech [12]. 

 

Obr. 14.  Síran barnatý 

7.1.4   Funkční plniva 

Hlavním úkolem funkčních plniv je vyplnění objemu kompozitu. Nejznámějšími 

kategoriemi funkčních plniv jsou tuhá maziva a tekutá maziva. Mezi nejpoužívanější tuhá 

maziva patři grafit, sulfid molybdeničitý a stibnit (obr. 15). Výhodou tuhých plniv oproti 

tekutým je stabilita při vyšších teplotách. Nevýhodou tekutých maziv je, že při zvýšených 

teplotách dochází k jejich vypařování [13]. 

 

Obr. 15.  Grafit 
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7.1.5   Abraziva 

Abraziva (obr. 16) mají za úkol zvýšit frikční koeficient brzdového obložení. Složky 

používané jako abrazivum musí mít velmi vysokou tvrdost, chemickou a tepelnou odolnost. 

Proto se využívají oxidické minerály např. korund, křemen, zirkon, které disponují vysokou 

tvrdostí. Dále mohou být použity syntetické materiály např. karbid křemíku, šamot [7]. 

Abraziva dále zajišťují stabilitu brzdového obložení při vysokých teplotách (pozn. 

náhlý pokles frikčních vlastností při zvýšených teplotách je označován jako tzv. „fade“ jev)  

a při brzdění odstraňují teplem degradovaný materiál, který vzniká na povrchu brzdové 

destičky v průběhu tření, a tím obnovují frikční povrch [7]. 

 

Obr. 16.  Šamot 

7.2   Typy frikčních (třecích) kompozitů 

V minulosti bylo nutno nahradit azbest, u kterého byly prokázány karcinogenní 

účinky, za jiný vláknitý materiál, který nevykazuje žádné negativní účinky na životní 

prostředí. V současné době se požadavky na výkon třecího materiálu neustále zvyšují, což 

vede k použití materiálů s obsahem kovových složek. Dnes je velmi často používán frikční 

materiál s obsahem mědi, která by měla být také nahrazena kvůli svým toxickým účinkům. 

Od roku 2010 se v amerických státech California a Washington nesmí prodávat brzdové 

obložení s obsahem mědi v brzdových destičkách vyšší než 0,5 hm % a do roku 2025 by se 

měl zákon rozšířit po celé Americe. 

Další výzkum v oblasti bezpečnosti frikčních materiálů se bude orientovat na emise 

vznikající při procesu tření [22]. 
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Základní charakteristiky ideálních frikčních materiálů lze shrnout do následujících 

bodů [7]: 

• odpovídající a stabilní třecí úroveň v co nejširším rozmezí provozních 

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

• schopnost odolávat vysokým teplotám a oxidaci povrchu, 

• odolnost proti dočasnému snížení brzdného účinku při zahřátí a dobrá 

schopnost obnovy původních vlastností po ochlazení, 

• vysoká odolnost proti opotřebení, praskání a tepelné únavě, 

• tribologická kompatibilita s kovovým protějškem (nesmí docházet ke 

zvýšenému opotřebení nebo vytváření drážek v kovovém povrchu), 

• dobrá odolnost proti tlakovým i střihovým silám, 

• minimální citlivost k vodě, olejům a ke koroznímu prostředí (sůl), 

• dobré komfortní vlastnosti, tzn. schopnost dobré funkce bez hluku, otřesů  

a vibrací, 

• dlouhá životnost, snadná výroba a přijatelná cena. 

Podobně lze formulovat požadavky na kovový materiál (ocel, litina), který tvoří 

druhou část třecího páru [7]: 

• dostatečná pevnost a odolnost proti únavě, 

• nízká tepelná kapacita a vysoká tepelná vodivost. 

V současné době se v praxi využívá několik typů frikčních kompozitů, které se 

rozdělují podle složek používaných k výrobě daného kompozitu, na organické a kovové 

[6, 7]. 

7.2.1   Organické frikční kompozity 

Nejčastěji využívané frikční materiály v osobních automobilech, jsou kompozity na 

bázi organických pryskyřic. Jsou složeny z výše popsaných základních složek a mezi jejich 

hlavní výhody patří jednoduchá výroba a cena. 

Běžné frikční materiály obsahují více než dvacet různých složek [7, 13]. 



 

32 

7.2.1.1   Semi-metalické frikční kompozity 

Semi-metalické materiály musí mít obsah kovové složky nejméně 50 hm %. Tento typ 

polo-kovových kompozitů je při výrobě spojován organickým pojivem, např. pryskyřice, pryž 

a jiné [13]. 

7.2.1.2   Frikční kompozity s nízkým obsahem kovů 

Kompozity s nízkým obsahem kovů, také známé pod názvem „low met“, nelze řadit 

díky nízkému obsahu kovové složky mezi semi-metalické.  

7.2.1.3   Bezazbestové frikční kompozity (Non Asbestos Organic „NAO“) 

Bezazbestové frikční kompozity jsou vyráběny z materiálů, které neobsahují azbest. 

Jsou to například tkané materiály, pogumované materiály, papírové materiály a řada dalších 

[13]. 

7.2.1.4   Bezazbestové frikční kompozity bez obsahu kovové složky 

Označují se taky jako NANM (Non Asbestos Non Metallic). NANM kompozity bývají 

označovány jako podkategorie předchozích NAO kompozitů, protože se při výrobě využívají 

stejné vstupní suroviny. Tato kategorie je jedinečná tím, že se při výrobě nepoužívají žádné 

kovové materiály [13]. 

7.2.2   Sintrované frikční kompozity 

Při výrobě sintrovaných frikčních kompozitů se používá jako funkční pojivo 

kombinace dvou kovů. Nejčastější kombinace je měď – železo, ale lze také využít jiné kovy 

jako např. titan, hořčík či hliník, které jsou schopny vydržet extrémní pracovní cykly  

a vysokou teplotu. Výhodou těchto kompozitů je možnost použití v podmínkách, kde je 

zvýšená vlhkost prostředí či zvýšená teplota nebo extrémní pracovní cykly. 

7.2.3   Speciální typy frikčních kompozitů 

Tyto materiály jsou využívané pro nejnáročnější aplikace (závodní speciály, letectví  

a další). Jsou to kompozity na bázi keramiky a kompozity typu uhlík/uhlík (uhlíková matrice 

vyztužená uhlíkatými vlákny) [13]. 
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8   FRIKČNĚ OTĚROVÉ TESTY BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ 

Před uvedením frikčních kompozitů na trh, musí být provedeno jejich důkladné 

testování. Testování je velmi rozmanité a existuje mnoho zkušebních metod. Základní 

rozdělení je na laboratorní testovací metody, provozní testovací metody a poloprovozní 

testovací metody. 

Laboratorní metody se liší od provozních a poloprovozních metod tím, že při 

zkouškách jsou použity malé vzorky. Laboratorní metody slouží pouze k určení vhodných 

komponent použitých v daném frikčním materiálu. Provozní a poloprovozní metody simulují 

skutečné podmínky, ve kterých se frikční kompozit bude používat. Nejpoužívanějšími 

testovacími zařízeními jsou tribometry nebo dynamometry. 

8.1   Pin-on-disc 

Základem tribologických měření je laboratorní testování metodou Pin-on-Disc 

(obr. 17). Při testování se používá reálných brzdových kotoučů, které jsou brzděny reálným 

brzdovým obložením. Simulaci reálných podmínek zajišťuje laboratorní zkušební zařízení. 

 

Obr. 17.  Schéma testovacího zařízení Pin on disc 

Měření spočívá ve vtlačování pevně uchyceného zkušebního tělíska („PIN“) ve tvaru 

kuličky ze zvoleného frikčního materiálu předem definovanou silou do disku. Nejdůležitější 

částí zařízení je elastické rameno, ve kterém je uchycen přípravek do kterého se vkládá „PIN“ 

tělísko. Nezbytnou součástí je i třecí snímač. Koeficient tření mezi tělískem a diskem je 

určován během zkoušky měřením odchylky elastického ramene. Disk se upíná do „sklíčidla“, 

které se otáčí zvolenou rychlostí v rozmezí od 10 do 500 otáček za minutu. Při zkoušce lze 

rameno zatěžovat silou v rozmezí 1-10 N. Součástí zařízení je pec, která umožňuje zjistit 
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tribologické chování zvoleného materiálu při vysokých teplotách (max. 1 000 °C). Tento 

způsob zjišťování tribologických vlastností je vhodný pro všechny typy frikčních materiálů. 

[14]. 

8.2   Chase test 

Chase Test Machine (obr. 18) je zkušební zařízení navržené a zkonstruované  

k laboratornímu zkoušení třecích materiálů používaných v brzdových systémech  

a k vyhodnocení jejich třecích vlastností podle zkušebního postupu SAE J661. Zařízení může 

být efektivně využito při kontrole kvality, výzkumu a vývoji nebo certifikaci typových 

aplikací, s vysokou opakovatelností výsledků. 

 

Obr. 18.  Chase tester schéma 

Při této zkoušce se používá vzorek frikčního materiálu o velikosti jeden čtvereční 

palec (6,42 cm
2
), jehož třecí plocha je tvarována podle vnitřní třecí plochy reálného 

brzdového bubnu. Posouzení třecích vlastností materiálu se provádí řízením normálového 

zatížení a tím třecí síly za současného sledování ostatních parametrů při různých teplotních, 

rychlostních a zatěžovacích podmínkách. Zkušební sekvence jsou stanoveny tak, aby 

simulovaly skutečné provozní podmínky a to předvolbou požadovaných zatížení, sil, teplot, 

rychlostí a dob působení [15]. 

8.3   Brzdový dynamometr 

Brzdový dynamometr (obr. 19) simuluje provozní podmínky, které působí na frikční 

kompozity v reálném provozu. Brzdový dynamometr patří mezi poloprovozní testovací 

zařízení. Dynamometr je schopný provádět různé typy testů, které simulují podmínky použití 

kompozitů v brzdných soustavách motorových vozidel, např. testování s konstantním točivým 
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momentem či konstantním tlakem. Dynamometr musí zajišťovat chlazení reálného brzdového 

kotouče a reálných brzdových desek během testovacího cyklu.  

Z důvodu vysoké hlučnosti a také z důvodu měření hlučnosti frikčního kompozitu při 

brzdění, se dynamometry umísťují do zvukově izolovaných místností nebo kabin. 

Dynamometr se skládá ze dvou základních částí: 

• část pevná – obsahuje brzdový třmen, ve kterém jsou vloženy vyměnitelné 

brzdové destičky. Tato část slouží k měření krouticího momentu Mk, který je 

důležité znát pro výpočet koeficientu tření a výpočet tlaku vyvolaného 

třmenem na brzdové desky, 

• část rotační – skládá se z brzdového kotouče a ze soustavy pěti setrvačníků 

poháněné elektromotorem. Setrvačníky slouží k simulaci hmotnosti daného 

vozidla. 

 

Obr. 19.  Schéma brzdového dynamometru 

Dynamometry mohou být vybaveny systémem DTV (Disc Thickness Variation), který 

umožňuje měření tloušťky kotouče a míru jeho opotřebení v reálném čase. Snímače pro 

měření tloušťky kotouče jsou umístěny v pevných držácích umístěných kolmo na rotující 

plochu brzdového kotouče.  

Dynamometr bývá obvykle ovládán řídícím programem, který umožňuje nastavení 

parametrů testování, jak s ohledem na testovací normy, tak s ohledem na vlastní požadavky 

obsluhy.  
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9   PŘEHLED DOSTUPNÝCH TESTOVACÍCH PROCEDUR 

PRO DYNAMOMETROVÉ ZKOUŠKY 

Zkoušení brzdového obložení osobních automobilů pomocí dynamometru se provádí 

podle technických norem, které jsou vydávány, aktualizovány a schvalovány celosvětovými 

normovými vydavateli. Tyto normy mohou mít platnost pouze v daném státě (státní normy 

např. ČSN, DIN, BS, GOST) nebo mohou být závazné pro více států (např. evropské normy 

EN, ISO). V mnoha průmyslových odvětvích (např. automobilový průmysl) jsou celosvětově 

používána doporučení průmyslových svazů (např. ASTM, ASME, SAE) a tato doporučení 

jsou považována za světové standardy [16]. 

Každá z těchto norem se zaměřuje na různou problematiku v daném technickém 

odvětví. Stručně je lze rozdělit na normy zaměřující se na zkoušky výkonnosti „performance 

test“ a zkoušky opotřebení „wear tests“. 

9.1   Society of Automotive Engineers „SAE“ 

Společnost SAE International je celosvětové společenství více než 100 000 inženýrů  

a technických odborníků z automobilového, leteckého, kosmického průmyslu a průmyslu 

s užitkovými vozidly. Hlavní činností společnosti SAE je studium a vývoj norem na principu 

vzájemné shody. SAE International se řadí mezi americké vydavatele norem [17]. 

SAE J2522 je jednou z nejpoužívanějších amerických norem ve svém oboru. Byla 

vydána 21. 1. 2013 a definuje postup zkoušení brzdového obložení pomocí dynamometru, 

který hodnotí účinnost frikčního materiálu s ohledem na tlak, teplotu a rychlost  

v automobilech s hydraulickou brzdovou soustavou. Hlavním záměrem normy je porovnat 

třecí materiály při stejných podmínkách.  

V bakalářské práci budou pomocí této normy testovány a vzájemně porovnány dva 

typy komerčně dostupných brzdových obložení osobních automobilů. 

SAE J2707 – důležitá norma, která je doporučeným zkušebním postupem na testování 

opotřebení brzdového obložení kotoučových brzd. Frikční materiály jsou zde podrobeny 

teplotním, tlakovým a rychlostním cyklům tak, aby bylo možno porovnat opotřebení 

brzdových desek v závislosti na zatížení. Norma vychází z předpisu SAE J2522, ale je tvořena 

několikanásobně větším počtem testovacích cyklů. 
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Dále následuje seznam SAE norem z oblasti brzdových systémů.  

SAE J866 – norma, která udává jednotný postup identifikace koeficientu tření 

brzdového obložení. SAE J866 navazuje na normu SAE J661 a touto metodou lze testovat 

použití mědi či jiných moderních frikčních elementů v obložení. 

SAE J661 – účelem této normy je zajistit jednotný laboratorní postup pro stanovení 

výkazů z testování tření a opotřebení brzdového obložení. Získaná data z laboratorních testů 

mohou být využita ve výrobních závodech ke kontrole kvality obložení. 

SAE J2521 – norma se zabývá problematikou „pískání“ kotoučových i bubnových 

brzd. Zkoumají se brzdy, které produkují hlučnost větší než 70 dB.  

SAE J2654 – technický postup nedestruktivních testů tvrdosti konzistence brzdového 

obložení. SAE J2654 slouží k porovnání kvality 2 a více vzorků.  

9.2   International Organization for Standardization „ISO“ 

Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem je světovou federací národních 

normalizačních organizací se sídlem v Ženevě. V současnosti existuje více než 18 000 norem 

ISO. Nejznámější ISO normou stanovující požadavky na management kvality je norma ISO 

9001 [18]. Pro testování frikčních kompozitů s použitím dynamometru jsou to následující 

normy:  

ISO 26867 – norma disponuje zkušebním postupem pro hodnocení vlivu tlaku, teploty 

a lineární rychlosti na koeficient tření daného frikčního materiálu při kontaktu s bubnem či 

kotoučem. ISO 26867 je určena pro zdokonalování brzdových produktů.  

ISO 6310 – stanovuje metodu pro měření posunutí brzdového obložení nebo sestav 

brzdových destiček, vlivem teploty. ISO 6310 se vztahuje přímo na destičky kotoučových 

brzd nebo jejich vzorků ze stejného třecího materiálu.  

ISO 6311 – norma stanovující postup při měření smykové pevnosti v brzdovém 

obložení silničních vozidel.  

ISO 6312 – popisuje metodu pro měření pevnostní vazby mezi frikčním materiálem 

obložení a kovových segmentů v kotoučových a bubnových brzdách. Norma ISO 6312 se 

nevztahuje na nýtované spojení, ale pouze na lepené spojení těchto dvou celků. 
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ISO 6313 – tato norma je zaměřená na rozměrové změny brzdových destiček 

v závislosti na teplotě. Týká se pouze destiček, které jsou lisované nebo lepené a zadních 

desek „back plate“, které jsou z kovu.  

ISO 6314 - norma popisující laboratorní testovací metodu, kde jsou vzorky frikčního 

materiálu vystaveny škodlivému prostředí (slané roztoky, chemické roztoky, kyseliny)  

a porovnány se vzorky otestovanými v přirozeném prostředí. Norma platí pro organické 

destičky bubnových i kotoučových brzd.  

ISO 15484 – norma platí pro testování kotoučových i bubnových brzd motorových 

vozidel. Popisuje systematický postup výroby brzdových destiček požadované kvality. S ISO 

15484 lze pracovat v průběhu sériové výroby frikčních částí obložení. Norma se netýká 

surovin potřebných na výrobu a jejich zpracování.  

ISO 11157 – tato norma vydaná roku 2006 se zabývá brzdovými systémy silničních 

vozidel a jejich výkonnostním testováním. Dále podrobuje materiály mechanickým testům. 

ISO 15484 – další z norem, která byla vydaná roku 2008 a je zaměřená na kvalitu 

brzdového obložení bubnových a kotoučových brzd společně s definicí pro výrobu brzdových 

segmentů. 

9.3   American Society for Testing and Materials „ASTM“ 

Společnost ASTM International se zabývá publikací norem technických specifikací, 

zkoušek, postupů, návodů a definic pro materiály, výrobky, služby a systémy. V současnosti 

se používá víc než 12 000 norem po celém světě, které pomáhají ve zlepšení kvality výrobků, 

bezpečnosti provozu a efektivnosti zkoušek [19]. 

ASTM C1028 – jediná americká norma, která lze využít pro dynamometrové testy. Je 

to norma popisující funkce horizontálního dynamometru a jeho příslušenství. Hlavním cílem 

je sjednotit postup pro získání součinitele tření keramických či jiných otěrových ploch, které 

jsou testovány na dynamometru v laboratorních podmínkách.  

9.4   Ostatní normy 

STN 303440 – jediná slovenská norma se zaměřením na testování třecích materiálů 

brzdového obložení v laboratorních podmínkách [16]. 

DIN 15433 – německá norma vydaná roku 1992, která udává postup spojení 

brzdových destiček s nosnými kovovými segmenty kotoučových brzd [16]. 
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BS AU 180-5 a BS AU 180-6 jsou britské technické normy, zajišťující pracovní 

postup při testech všech komponent brzdových soustav na chemickou rezistenci, 

voděodolnost, odolnost proti solným a olejovým roztokům a různým negativním vlivům 

prostředí [16]. 

ECE R90 – norma se zaměřením na testování a prodej brzdového obložení pro 

silniční vozidla a přívěsy, která popisuje pojmy a veličiny pro použití třecích segmentů 

v automobilech v Evropě. Brzdové destičky prodávané v automobilovém průmyslu, musí být 

od roku jejího vydání (tj. 1999) v souladu s touto normou. Brzdové obložení musí projít 

testováním, při kterém se zjišťuje frikční koeficient a obecné chování při brzdění. Oficiálně 

odzkoušené obložení lze rozpoznat podle tištěného písmena R a čísla 90 na zadní straně 

brzdové destičky (obr. 20) [20]. 

 

Obr. 20.  Oficiální potisk brzdových destiček ATE dle normy ECE R90 [20] 
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10   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Trend globalizace v automobilovém průmyslu vyžaduje správnou definici 

použitelných zkušebních postupů pro posuzování a srovnáním různých třecích materiálů. Tyto 

srovnávací testy by měly být užitečné jako společný základ pro vývoj, výběr a zajištění jakosti 

třecích obložení. Na tomto základě byly vybrány dva typy komerčních brzdových destiček, 

které se liší výrobcem. Vzorky jsou označeny písmeny A a B. 

Vzorek A – originální brzdové destičky doporučené výrobcem automobilů pro použití 

na daném vozidle. 

Vzorek B – neoriginální brzdové destičky, dostupné v obchodní síti. 

Porovnání těchto dvou vzorků bylo provedeno na Dynamometru Link M2800 firmy 

Link dle výše zmiňované normy SAE J2522. 

10.1   Specifikace dynamometru Link M2800 

Zařízení Link M2800 (obr. 21) představuje účinný a vysoce efektivní systém pro 

měření brzdného účinku kotoučových brzd osobních automobilů. Lze jej také použít pro 

generování otěrových částic, které vznikají při kontaktu brzdových desek s brzdovým 

kotoučem. Během testování mohou být odebírány také vznikající plynné emise, které mohou 

být následně, spolu s otěrovými částicemi, podrobeny různým chemickým analýzám. Tyto 

analýzy slouží k prokázání škodlivosti emisí, které vznikají při provozu vozidel. Frikční 

materiály jsou složeny z několika surovin, které sami o sobě nemají větší vliv na životní 

prostředí. Při brzdění na materiál působí značně vysoké teploty a tlaky, které mohou způsobit, 

že se z těchto bezpečných materiálů stanou sloučeniny s negativními dopady na ekosystém.  

 

Obr. 21.  Dynamometr Link M2800 
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Data získaná z experimentů mohou být použita k modifikaci stávajících frikčních 

materiálů, vývoji nových ekologicky nezávadných frikčních materiálů nebo návrhu nových 

konceptů brzdových směsí. 

 

Obr. 22.  Detail testovací komory dynamometru Link M2800 

Na obr. 22 a 23 lze vidět dynamometr, který se skládá z pevné a rotující části. Pevná 

část zahrnuje zařízení pro měření krouticího momentu společně s třmenem, ve kterém se 

uchycují zkoušené brzdové destičky. Brzdové destičky jsou vyměnitelné a lze je měnit za 

různé typy od různých výrobců. Rotační část je tvořena nábojem, na který se upevňuje 

brzdový kotouč. V případě požadavku na zkoušení brzdových kotoučů, mohou být použity 

brzdové kotouče různých výrobců. Důležitými prvky v rotační části jsou elektromotorem 

poháněné setrvačníky, které mají za úkol simulovat hmotnost vozidla. Setrvačníků je celkem 

pět a dohromady jejich hmotnost simuluje váhu vozidla 3 500 kg. S jednotlivými setrvačníky 

se díky jejich velké hmotnosti manipuluje pomocí zdvihacího zařízení ovládaného obsluhou. 

 

Obr. 23.  Soustava setrvačníků dynamometru Link M2800 
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Technické parametry: 

 otáčky brzdového kotouče: 0-2000 ot.·min
-1

, 

 tlak v brzdové soustavě: 0-20 MPa, 

 krouticí moment: 0-5000 N·m, 

 teplota okolí: 20±2 °C, 

 maximální simulovaná hmotnost vozidla: 3500 kg. 

10.2   Testování frikčně otěrových vlastností brzdových obložení 

Před vlastním experimentálním měřením bylo nutno provést přípravu kotouče  

a brzdových destiček. S ohledem na studium opotřebení jednotlivých součástí bylo nutno 

stanovit rozměry a hmotnost destiček i kotouče. Tloušťka brzdových destiček byla měřena ve 

čtyřech místech. Destičky byly poté zváženy na digitální váze. Brzdový kotouč byl nejprve 

opatřen termočlánkem typu K, který byl umístěn ve středu styčné plochy 0,5 mm pod 

povrchem kotouče. Tento termočlánek je nezbytný pro měření teploty kotouče, která je 

jedním ze sledovaných parametrů. Kotouč byl následně zvážen a byla také změřena jeho 

tloušťka. Měření tloušťky bylo provedeno v pěti místech, které odpovídají pozici 

upevňovacích šroubů.  

Brzdové destičky s připraveným brzdovým kotoučem byly instalovány do 

dynamometru. Brzdový kotouč byl nasazen na hřídel a uchycen pěti šrouby, destičky byly 

vloženy do třmenu, který byl následně pomocí dvou imbusových šroubů připevněn k těhlici, 

na závěr byl připojen termočlánek (viz. obr. 24).  

 

Obr. 24.  Montáž brzdových destiček 
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Po montáži na stroj je nutné nastavit vlastní testovací proceduru na dynamometru  

a další parametry testování. S ohledem na požadavky výrobců brzdových systémů byla 

zvolena testovací procedura dle normy SAE J2522, která popisuje celkový postup 

dynamometrového testu pro motorová vozidla s hydraulickým brzdovým ovládáním [21].  

Další požadované parametry testování:  

• 75 % brzdného účinku je přenášeno na přední nápravu, 

• nárůst tlaku v brzdové soustavě – 25 000 ± 5 000 kPa·s
-2

, 

• termočlánek typu K je umístěn na vnější straně brzdového kotouče v hloubce 

0,5 mm ± 0,1 mm od povrchu, 

• fade sekce - jsou řízeny krouticím momentem a teplotou. Brzdný krouticí 

moment je stanoven podle hmotnosti vozidla, rozložení brzdné síly, poloměru 

otáčení a specifického zpomalení. 

Vyhodnocení zkoušky pro jednotlivé provozní podmínky, které jsou uvedeny 

v patnácti sekcích (viz. tab. 2) bylo provedeno pro každý zkoušený vzorek. Vzorky byly 

zkoušeny za stejných okolních podmínek. Bylo hodnoceno opotřebení vnitřní a vnější 

destičky, úbytek hmotností brzdových destiček a účinnost třecího materiálu v závislosti na 

tlaku, teplotě a rychlosti. Výsledkem zkoušky je porovnání opotřebení dvou vzorků frikčních 

materiálů různých výrobců. 

Tabulka 2.  Zkušební postup SAE J2522 [21] 

Název sekce Počet cyklů Rychlost (km·h-1
) Parametr 

Green µ characteristic 30 80 to 30 pressure 3000 kPa 

Burnish 192 80 to 30 varying pressure 

Characteristic Value 1 6 80 to 30 pressure 3000 kPa 

Speed/Pressure 

Sensitivity 40 km·h
-1 8 40 to 5 increasing pressure 

Speed/Pressure 

Sensitivity 80 km·h
-1

 
8 80 to 40 increasing pressure 

Speed/Pressure 

Sensitivity 120 km·h
-1

 
8 120 to 80 increasing pressure 

Speed/Pressure 

Sensitivity 160 km·h
-1

 
8 160 to 130 increasing pressure 
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Tabulka 2.  Pokračování tabulky 

Speed/Pressure 

Sensitivity 200 km·h
-1

 
8 180 to 150 increasing pressure 

Characteristic Value 2 6 80 to 30 pressure 3000 kPa 

Cold Application 1 40 to 5 pressure 3000 kPa 

Motorway Applications 1 100 to 5 deceleration 5,89 m·s
-2

 

Motorway Applications 1 162 to 90 deceleration 5,89 m·s
-2

 

Characteristic Value 3 18 80 to 30 pressure 3000 kPa 

Fade 1 15 100 to 5 
deceleration 3,92 m·s

-2  

increasing pressure 

Recovery 1 18 80 to 30 pressure 3000 kPa 

Temp./Pressure 

Sensitivity 100 °C/80 °C 
8 80 to 30 increasing pressure 

Increasing Temp. 

500 °C/300 °C 
9 80 to 30 increasing initial temp. 

Pressure Line 

500 °C/300 °C 
8 80 to 30 increasing pressure 

Recovery 2 18 80 to 30 pressure 3000 kPa 

Fade 2 15 100 to 5 
deceleration 3,92 m·s

-2  

increasing pressure 

Recovery 3 18 80 to 30 pressure 3000 kPa 

Před zahájením zkoušky každé sekce musí být počáteční teplota brzdového kotouče 

nižší než 100 °C. Konečná teplota brzdového kotouče závisí na podmínkách zkoušky v dané 

sekci a na použitém materiálu brzdového kotouče [21]. 

S ohledem na bezpečnost brzd mají největší význam sekce Fade (tj. vadnutí brzd za 

vysokých teplot). Fade je závislost frikčního koeficientu na teplotě, obecně u těchto materiálů 

použitých v experimentu s rostoucí teplotou frikční koeficient klesá. 

10.3   Zpracování a vyhodnocení naměřených experimentálních dat 

V následujících kapitolách je popsáno a graficky zpracováno 15 sekcí, ve kterých 

probíhá testování dvou vzorků. Sekce na sebe navazují a každá se od sebe liší. Nejdůležitější 

ze všech sekcí pro experiment je sekce Fade, kde dochází k vadnutí brzdového obložení při 

zvýšených teplotách.  
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V níže uvedených grafech jednotlivých sekcí jsou použita následující označení: 

 η - frikční koeficient (1), v grafech znázorněn modrými křivkami, 

 T0 - počáteční teplota brzdového kotouče (°C), červené křivky, 

 T1 - konečná teplota brzdového kotouče (°C), zelené křivky. 

Sekce 1.0 „Green Effectiveness“ 

Jedná se o stav brzdového vadnutí, kdy se s působením teploty z frikčního materiálu 

uvolňují plynné emise. Toto nastává u nových, nezajetých brzdových destiček a způsobuje 

ztrátu frikčního koeficientu.  

Při tomto testování je provedeno 30 zabrzdění z rychlosti 80 na 30 km·h
-1 

při tlaku 

v brzdové soustavě 3 000 kPa, kdy je kontrolována počáteční teplota kotouče, která se musí 

pohybovat pod 100 °C.  

 

Obr. 25.  Vzorek A sekce 1.0 

 

Obr. 26.  Vzorek B sekce 1.0 

Vzorek A (obr. 25) vykazuje vyšší hodnoty frikčního koeficientu již při prvním 

zabrzdění. Naproti tomu vzorek B (obr. 26) je nutno podrobit většímu počtu brzdných cyklů, 

než dojde ke zvětšení frikční účinnosti. Nízká hodnota frikčního koeficientu na počátku sekce 

1.0 může být způsobena vyšším obsahem látek produkujících plynné emise. 
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Sekce 2.0 „Burnish section“ 

Burnish section slouží k  záběhu nového brzdového obložení. V této části testu 

dochází k úpravě kontaktu mezi brzdovým kotoučem a brzdovými destičkami. Tlaky 

v brzdové soustavě při Burnish sekci se liší, narůstají a klesají v daných cyklech. Je nutno 

provést šest opakování po 32 cyklech, tak aby bylo dosaženo celkově 192 zabrzdění 

z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

.  

 

Obr. 27.  Vzorek A sekce 2.0 

 

Obr. 28.  Vzorek B sekce 2.0 

Na začátku sekce 2.0 vykazuje vzorek A (obr. 27) hodnoty frikčního koeficientu stejné 

jak vzorek B (obr. 28), ale již po 10 provedených cyklech se u vzorku A zvýšila brzdná 

účinnost až o 10%. Na testovaném vzorku B, je brzdná účinnost téměř stejná u všech 192 

cyklů. 

Sekce 3.0 „Characteristic value 1“ 

V této sekci se jedná o testování brzdné účinnosti za podmínek, kterým jsou brzdy 

podrobeny při běžném provozu. Bylo provedeno šest cyklů, kdy k brzdění dochází při teplotě 

brzdového kotouče nižší než 100 °C a změně rychlosti z 80 na 30 km·h
-1

. Tlak v brzdové 

soustavě byl konstantní tj. 3 000 kPa.  
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Obr. 29.  Vzorek A sekce 3.0 

 

Obr. 30.  Vzorek B sekce 3.0 

V sekci 3.0, byly vzorky vystaveny brzdným podmínkám obdobným běžnému 

provozu. U vzorku B (obr. 30) hodnota frikčního koeficientu nepatrně klesá, naproti tomu 

vzorek A (obr. 29) došlo v průběhu šesti cyklů k nárůstu frikčního koeficientu z 0,34 na 0,39.  

Sekce 4.0 „Pressure Sensitivity“ 

Sekce 4.0 je rozdělena na pět podsekcí, v nichž je použito stejného nárůstu tlaku 

v jednotlivých osmi cyklech. V každém cyklu naroste tlak o 1 000 kPa od 1 000 do 8 000 kPa. 

Proměnnou veličinou je rychlost, ze které je brzděno. Počáteční a konečné rychlosti 

jednotlivých podsekcí jsou uvedeny v tabulce 3. Tyto sekce slouží k porovnání vlivu rychlosti 

brzdění na průběh frikčního koeficientu. 

Tabulka 3.  Parametry rychlostí pro sekci 4.0 

Číslo podsekce Počáteční rychlost (km·h
-1

) Konečná rychlost (km·h
-1

) 

4.1 40 5 

4.2 80 40 

4.3 120 80 

4.4 160 160 

4.5 200 170 
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Sekce 5.0 „Post Speed Characteristic Check“ 

Po čtyřiceti brzdných cyklech, které byly provedeny v sekci 4.0 se opakuje opět 

kontrola vlivu změny rychlosti na frikční koeficient se stejnými podmínkami, jako v sekci 3.0. 

V této sekci bylo provedeno šest cyklů, kdy počáteční teplota brzdového kotouče byla 

nižší než 100 °C, tlak v brzdové soustavě byl konstantní 3 000 kPa a při brzdění se snižovala 

rychlost z 80 na 30 km·h
-1

.  

Sekce 6.0 „Cold Application“ 

„Cold Application“ slouží k testování brzdového obložení za nízké teploty brzdového 

kotouče. Byl proveden jeden brzdící cyklus z rychlosti 40 na 5 km·h
-1

 kdy počáteční teplota 

brzdového kotouče byla nižší než 40 °C a tlak v brzdové soustavě byl konstantní 3 000 kPa. 

Sekce 7.0 „Motorway Stops“ 

„Motorway Stops“ se provádí kvůli testování brzdové účinnosti při brzdění  

z vysokých rychlostí. Je to vlastně simulace brzdění vozidla, které potřebuje z vysoké 

rychlosti co nejrychleji snížit rychlost. Při zkoušce byly provedeny dva cykly, ve kterých 

brzdy zpomalily kotouč z rychlosti 100 na 5 km·h
-1

 při zpomalení 5,89 m·s
-2

. Počáteční 

teplota brzdového kotouče byla nižší než 50 °C. 

Sekce 8.0 „Post Motorway Characteristic Check“ 

Kontrola frikčního koeficientu po provedení zkoušky v předchozí sekci „Motorway 

Stop“. Bylo provedeno 18 cyklů z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

 při konstantním tlaku v brzdové 

soustavě 3 000 kPa a počáteční teplotě brzdového kotouče nižší než 100 °C.  

Sekce 9.0 „Fade 1“ 

Při vzrůstající teplotě brzdového kotouče klesá účinnost brzd. Tento jev se nazývá 

Fade a dochází k němu při velkém zatížení brzd (časté brzdění z vysokých rychlostí apod.). 

Jev Fade se může projevovat v malé míře, kdy se pouze snižuje koeficient tření a tím účinnost 

brzd, až po stav kdy může dojít k tavení materiálu a tím k havárii brzd. 
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V sekci „Fade 1“ bylo provedeno 15 cyklů z rychlosti 100 na 5 km·h
-1

 při zpomalení 

3,92 m·s
-2

, tlaku 16 000 kPa a vzrůstající počáteční teplotě brzdového kotouče, ze 100 až na 

550 °C. Hodnoty počátečních teplot v závislosti na pořadí cyklu jsou uvedeny v normě SAE 

J2522 a lze určit z rovnice 2: 

C)(99.92  )166.21ln(x0 t  (2) 

kde t0 je počáteční teplota brzdového kotouče  (°C), 

 x - brzdný cyklus  (1). 

 

 

Obr. 31.  Vzorek A sekce 9.0 

 

Obr. 32.  Vzorek B sekce 9.0 

V sekci 9.0 je u vzorků A a B výsledkem výrazný pokles frikčního koeficientu 

v závislosti na teplotě brzdového kotouče. Frikční koeficient u vzorku A (obr. 31) začal klesat 

od druhého brzdného cyklu, při osmém cyklu (teplota 450 °C) začala jeho hodnota opět 

stoupat na konečných 0,31. U vzorku B (obr. 32) klesal koeficient hned od začátku sekce. 

K ustálení došlo při šestém cyklu (teplotě 398 °C), kdy jeho hodnota nepatrně vzrostla na 

téměř konstantní hodnotu 0,27. U obou vzorků došlo k poklesu brzdné účinnosti až o 15%. 
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Sekce 10.0 „Recovery 1“ 

Cílem této sekce je obnova frikčních vlastností po provedení zkoušky v předchozí 

sekci „Fade 1“. Bylo provedeno 18 cyklů, kdy k brzdění dochází z rychlostí 80 na 30 km·h
-1

 

při tlaku 3 000 kPa a počáteční teplotě brzdového kotouče nižší než 100 °C. Při těchto 

cyklech došlo k obnově styčných ploch (odstranění brzdných částic a prachu). 

 

Obr. 33.  Vzorek A sekce 10.0 

 

Obr. 34.  Vzorek B sekce 10.0 

Vzorek A (obr. 33) vykazuje narůstající hodnoty frikčního koeficientu již od prvního 

zabrzdění. Opačným případem je testovaný vzorek B (obr. 34), u kterého hodnota frikčního 

koeficientu klesla z 0,36 na 0,26. Klesající hodnota frikčního koeficientu vzorku B může být 

způsobena tím, že se třecí plochy destiček nedokázaly obnovit. 

Sekce 14.0 „Fade 2“ 

Mezi sekcemi 10.0 a 14.0 bylo provedeno 43 cyklů, které měly srovnatelné parametry 

jako sekce 3.0 - 5.0. V těchto cyklech byla měřena hodnota frikčního koeficientu za 

podmínek, ve kterých byla měněna rychlost, teplota brzdového kotouče a tlak v brzdové 

soustavě. 

Nastavení parametrů testování pro sekci „Fade 2“ je shodné jako u sekce 9.0 „Fade 1“, 

kdy se testuje účinnost brzd při vzrůstající teplotě brzdového kotouče. 
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Obr. 35.  Vzorek A sekce 14.0 

 

Obr. 36.  Vzorek B sekce 14.0 

Vzorek A (obr. 35) vykazuje vyšší frikční koeficient, který vlivem vysoké teploty 

brzdového kotouče poklesl z 0,50 na 0,31, hodnota frikčního koeficientu se ustálila při teplotě 

450 °C. Vzorek B (obr. 36) má v prvním cyklu brzdění frikční koeficient nižší o 10% než 

vzorek A a jeho pokles hodnot byl z 0,41 na 0,29. 

Sekce 15.0 „Recovery 3“ 

Cílem této sekce je obnova frikčních vlastností po provedení zkoušky v předchozí 

sekci „Fade 2“. Bylo provedeno 18 zabrzdění z rychlosti 80 na 30 km·h
-1

 při tlaku 3 000 kPa  

a počáteční teplotě brzdového kotouče nižší než 100 °C. Při těchto cyklech došlo k obnově 

styčných ploch (odstranění brzdných částic a prachu). 
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Obr. 37.  Vzorek A sekce 15.0 

 

Obr. 38.  Vzorek B sekce 15.0 

V sekci 15.0 byly podmínky stejné jako v předešlých sekcích 3.0, 5.0 a 10.0 a díky 

tomu se naměřené hodnoty znázorněné v grafu nijak zvlášť neliší. Sekce 15.0 je závěrečnou 

sekcí zkoušky. 

Vzorek A (obr. 37) vykazuje narůstající hodnoty frikčního koeficientu již od prvního 

zabrzdění. Opačným případem je testovaný vzorek B (obr. 38), u kterého hodnota frikčního 

koeficientu klesla z 0,37 na 0,28. Klesající hodnota frikčního koeficientu vzorku B může být 

způsobena tím, že se třecí plochy destiček nedokázaly obnovit. 

Data byla zaznamenávána pomoci měřícího a záznamového softwaru pro Link M2800 

a poté byla ukládána do softwaru Microsoft Office Excel, kde byla následně zpracována do 

přehledných grafů dle doporučení normy SAE J2522. 

10.4   Vzájemné porovnání jednotlivých testovaných brzdových obložení 

Po celkovém testu bylo provedeno celkové vyhodnocení a porovnání brzdových 

destiček. Pro vzorek A a vzorek B byly vybrány tyto 3 hodnoty: 

 změna tloušťky vnitřní brzdové destičky, 

 změna tloušťky vnější brzdové destičky, 

 úbytek hmotnosti brzdových destiček. 
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Tloušťka brzdové destičky byla změřena na čtyřech různých místech a naměřené 

hodnoty byly zprůměrovány. 

 

Obr. 39.  Vzorek A vnitřní destička 

 

Obr. 40.  Vzorek B vnitřní destička 

Měřením bylo zjištěno, že na vnitřní destičce vzorku B (obr. 40), byl úbytek materiálu 

výrazně větší než u vzorku A (obr. 39). Průměrná hodnota opotřebení vnitřní destičky vzorku 

A byla 0,60 mm a průměrná hodnota opotřebení vnitřní destičky vzorku B byla 2,39 mm.  

U vnějších brzdových destiček se vyhodnocení opotřebení provede stejným postupem 

jako u vnitřních destiček.  

 

Obr. 41.  Vzorek A vnější destička 

 

Obr. 42.  Vzorek B vnější destička 

Naměřená průměrná hodnota vnější destičky vzorku A (obr. 41) byla 0,69 mm a vnější 

destičky vzorku B (obr. 42) byla 2,63 mm. Naměřené a vypočtené hodnoty úbytků tloušťky 

jsou přehledně uvedeny v tabulce 4. 
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Tabulka 4.  Úbytek tloušťky brzdových destiček 

Vzorek 

Vnitřní destičky Vnější destičky 

Počáteční 

rozměr 

(mm) 

Konečný 

rozměr 

(mm) 

Úbytek 

tloušťky 

(%) 

Počáteční 

rozměr 

(mm) 

Konečný 

rozměr 

(mm) 

Úbytek 

tloušťky 

(%) 

A 19,2 18,6 3,1 19,2 18,5 3,6 

B 19,1 16,7 12,6 19 16,4 13,7 

Na závěr bylo provedeno u obou vzorků porovnání úbytku celkových hmotností. 

Hmotnost destiček byla zvážena před zkouškou a následně po jejím provedení. Výsledky 

vážení jsou uvedeny v následujících grafech. 

 

Obr. 43.  Vzorek A rozdíl hmotností 

 

Obr. 44.  Vzorek B rozdíl hmotností 

U brzdových destiček vzorek B prodávaných neoriginálním výrobcem (obr. 44) byly 

zjištěny podstatně větší úbytky hmotností než u brzdových destiček vzorek A 

doporučovaných originálním výrobcem automobilových dílů (obr. 43) a to jak u vnější, tak  

i u vnitřní destičky. Naměřené a vypočtené hodnoty úbytků hmotnosti jsou přehledně uvedeny 

v tabulce 5. 

Tabulka 5.  Úbytek hmotnosti brzdových destiček 

Vzorek 

Vnitřní destičky Vnější destičky 

Počáteční 

hmotnost 

(g) 

Konečná 

hmotnost 

(g) 

Úbytek 

hmotnosti 

(%) 

Počáteční 

hmotnost 

(g) 

Konečná 

hmotnost 

(g) 

Úbytek 

hmotnosti 

(%) 

A 389,1 379 2,6 391,5 354,8 2,5 

B 384,5 374,9 9,4 389,2 349,9 10,1 
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11   ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnání dvou typů brzdových destiček  

a jejich otěrových vlastností. U vzorků (A-originální brzdové destičky doporučené výrobcem 

automobilu; B neoriginální brzdové destičky, dostupné v obchodní síti) byly při jejich výrobě 

použity odlišné materiály. 

Vybrané vzorky brzdových destiček byly podrobeny laboratornímu testování frikčně 

otěrových vlastností, které probíhalo dle normy SAE J2522 na brzdovém dynamometru. 

Vzorky byly zkoušeny v patnácti odlišných sekcích, ve kterých bylo provedeno celkem 404 

brzdných cyklů. Každá sekce byla zaznamenávána a graficky zpracována v softwaru 

MS Office Excel, podle kterého bylo možno provést porovnání vzorků.  

Nejdůležitější byly sekce 9.0 a 14.0 „Fade“, ve kterých byly brzdové destičky nejvíce 

zatěžovány, a došlo k největšímu poklesu brzdné účinnosti vlivem rostoucí teploty kotouče. 

V sekci 9.0, kde měl vzorek A hned při prvním cyklu vyšší brzdný koeficient než vzorek B, 

klesla jeho hodnota vlivem zvyšující se teploty z 0,47 na 0,23 a během následujících cyklů 

začala opět stoupat na hodnotu 0,31. Vzorek B měl v této sekci pokles frikčního koeficientu 

z 0,40 na 0,27 a jeho hodnota zůstala přibližně konstantní až do konce dané sekce. V sekci 

14.0 byla prokázána vyšší hodnota frikčního koeficientu vzorku A obdobně jako v sekci 9.0. 

Tímto měřením bylo zjištěno, že vzorek A zvládá kritické sekce „Fade“ lépe než vzorek 

brzdového obložení B.  

Dalším zkoumaným parametrem bylo opotřebení brzdových destiček, které bylo 

vyhodnocováno ze znalosti počátečních a konečných hmotností a rozměrů brzdových 

destiček. Z vyhodnocení vyplývá, že vzorek A oproti vzorku B vykazoval lepší otěrové 

vlastnosti a jeho úbytek hmotnosti v závislosti na změně tloušťky brzdové destičky byl na 

vnitřní destičce 2,5 % a na vnější destičce 2,6 % z původních celkových hmotností. U vzorku 

B byly naměřeny podstatně vyšší úbytky hmotností, které byly na vnitřní destičce 9,4 % a na 

vnější destičce 10,1 % z jejich původních hmotností. Obdobných výsledků bylo dosaženo u 

porovnání úbytku hmotnosti. Úbytek hmotnosti u vzorku A byl 3,1 % na vnitřní  

a 3,6 % na vnější brzdové destičce. U vzorku B byly tyto hodnoty podstatně vyšší a rozdíl 

počátečních a konečných hodnot dosahoval 12,6 % na vnitřní destičce a 13,7 % na vnější 

destičce. Tyto naměřené hodnoty dokládají jednoznačně horší kvalitu a frikčně otěrové 

vlastnosti vzorku B. 
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Naměřené rozdíly brzdné účinnosti v sekcích „Fade“, hodnot frikčního koeficientu, 

úbytku celkové hmotnosti a tloušťky destiček byly způsobeny především materiálovým 

složením frikčních směsí, s ohledem na to, že byl při testování obou vzorků použit stejný 

brzdový kotouč.  

Ve všech patnácti sekcích zkoušky vykazoval vzorek A vyšší hodnoty brzdné 

účinnosti. Vzhledem k tomu, že nebylo známé přesné složení materiálů brzdových destiček 

nelze určit, které složky nebo prvky měly zásadní vliv na snížení brzdných vlastností u vzorku 

B. Vzorek A se v porovnání se vzorkem B jeví jako výhodnější z hlediska brzdných vlastností 

a opotřebení. 
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