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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá studiem modifikace materiálů laboratorně připravených 

vzorků frikčních kompozitů s různými druhy vláknitých materiálů pro zpevnění matrice. 

Praktická část je zaměřena na analýzu otěrového materiálu, který uniká do životního 

prostředí jako suspendovaný podíl, který může vstupovat dýchacími cestami do lidského 

organismu a představovat zdravotní rizika, nebo jako sedimentovaný podíl otěrového 

materiálu, který přispívá ke kontaminaci půdy. Zároveň přináší informace o modifikaci 

frikčního kompozitu v průběhu frikčního procesu a reakcích, ke kterým při tření dochází. 

Hodnocení bylo provedeno metodami optické a elektronové mikroskopie, rentgenovou 

difrakční analýzou a rentgenovou fluorescenční analýzou. 

 

Klí čová slova: frikční kompozity, otěrový materiál, elektronová mikroskopie, rentgenová   

                        difrakce, rentgenová fluorescence 

 

 

Summary  

This thesis studies the modification of materials in laboratory-prepared samples of friction 

composites with various types of fibrous materials for reinforcement of the matrix. The 

practical part focuses on the analysis of the wear material, which escapes into the 

environment as suspended portion, which can enter into the airways of the human 

organism and make a health risk, or as a sediment of the wear material, which contributes 

to soil contamination. At the same time the thesis brings information about a modification 

of the composite and reactions during the friction processes. The evaluation was done by 

optical and electron microscopy, X-ray diffraction and X-ray fluorescence analysis.  

 

Keywords: friction composites, wear material, electron microscopy, X-ray diffraction,    

                   X-ray fluorescence 

 

 

 



OBSAH 

1. Úvod……………………………………………………………………. 1 

2. Teoretická část…………….…………………………………………... 2 

2.1. Frikční proces………………………………………………………… 2 

    2.1.1. Vývoj frikčních teorií…………………………………………………. 2 

2.2. Frikční kompozitní materiály………………………………………… 4 

2.3. Rozdělení frikčních materiálů……………………………………..…. 4 

    2.3.1 Kovové frikční materiály………………………………………………. 4 

    2.3.2 Kompozity uhlík-uhlík……………………………………………........ 5 

    2.3.3 Kompozity na bázi organických pryskyřic……………………………….. 5 

2.4. Základní komponenty frikčních materiálů na bázi organických   

       pryskyřic……………………………………………………………… 6 

    2.4.1. Pojiva……………………………………………………………… 6 

    2.4.2. Vláknité materiály……………………………………………………. 6 

    2.4.3. Plniva………………………………………………………………. 6 

    2.4.4. Modifikátory tření……………………………………………………. 7 

2.5. Vlastnosti frikčních materiálů……………………………………….. 8 

3. Metody charakterizace frikčních kompozitů……………………….. 10 

 3.1. Strukturní a fázová analýza frikčních kompozitů…………………... 10 

    3.1.1. Elektronová skenovací mikroskopie (SEM)……………………………... 10 

    3.1.2. Rentgenová difraktometrie……………………………………………. 11 

    3.1.3. Světelná mikroskopie………………………………………………..... 12 

 3.2. Prvková analýza frikčních kompozitů……………………..………… 14 

    3.2.1. Rentgenová fluorescenční spektrometrie………………………………... 15 

    3.2.2. Stanovení uhlíku ve frikčních kompozitech…………………………….... 16 

 3.3. Testování mechanických vlastností frikčních kompozitů……..…..... 16 

    3.3.1. Terénní zkoušky…………………………………………………….... 16 

    3.3.2. Laboratorní zkoušky………………………………………………….. 17 



  

4. Experimentální část………………………………………………........ 19 

4.1. Experimentální materiál……………………………………………... 19 

   4.1.2. Složení a příprava vzorků…………………………………………....... 19 

4.2. Odběr vzorků otěrového materiálu…………………………………… 20 

   4.2.1. Odběr suspendovaného podílu otěrového materiálu…………………….. 20 

   4.2.2. Odběr sedimentovaného podílu otěrového materiálu……………………. 21 

4.3. Hodnocení povrchu světelným mikroskopem……………………….. 21 

4.4. Analýza povrchu skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM).. 23 

    4.4.1. Analýza povrchu základního materiálu………………………………… 23 

   4.4.2. Analýza povrchu frikční vrstvy……..……………………………………. 25 

   4.4.3. Analýza otěrového prachu……………………………………………... 29 

  4.4.4. Porovnání povrchů frikční vrstvy a základního materiálu………………… 31 

4.5. Vyhodnocení výsledků rentgenové difrakční analýzy………………. 33 

4.6. Stanovení celkového uhlíku…………………………………………. 37 

4.7. Rentgenová fluorescenční analýza…………………………………... 37 

    4.7.1. Vyhodnocení koncentrací prvků v sedimentovaném podílu otěrového   

             prachu……………………………………………………………… 38 

   4.7.2. Vyhodnocení koncentrací prvků v suspendovaném podílu otěrového     

            prachu……………………………………………………..………... 39 

4.8. Porovnání výsledků prvkové analýzy otěrového prachu se složením      

       původních vzorků……………………………………………………. 41 

5. Závěr…………………………………………………………………... 43 

6. Literatura …………………………………………………………….... 45 

 

 

 

 



1 

 

1. Úvod 

Analýza otěrového materiálu je velmi důležitá pro posouzení ekologických a zdravotních 

rizik vyplývajících ze silničního provozu. Zároveň přináší informace o modifikaci 

frikčního kompozitu v průběhu třecího procesu a reakcích, ke kterým při tření dochází. 

Při třecím procesu dochází k uvolňování jednotlivých komponent frikčního kompozitu, 

případně produktů reakcí těchto složek mezi sebou nebo s atmosférou, do okolí. Část 

materiálu si zachovává charakter původních komponent kompozitu a uvolňuje se v podobě 

relativně velkých částic, které sedimentují v blízkosti silničních komunikací. Tento otěrový 

materiál pak přispívá ke kontaminaci půd. Nejjemnější podíly otěrového materiálu se 

mohou šířit na značnou vzdálenost a vstupovat dýchacími cestami do lidského organismu. 

Tento suspendovaný podíl otěrového materiálu představuje nebezpečí pro lidské zdraví. 

Výrobci brzdových obložení jsou tak nuceni omezovat použití nebezpečných složek a 

nahrazovat je méně nebezpečnými. Známý je příklad zákazu používání azbestu 

v brzdových kompozitech, který je nahrazován jinými vláknitými materiály pro zpevnění 

pryskyřičné matrice. 

Cílem diplomové práce je posouzení modifikace laboratorních vzorků frikčních kompozitů 

s různými druhy vláknitých materiálů pro zpevnění pryskyřičné matrice. 
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2. Teoretická část 

2.1. Frikční proces 

O interakci povrchů, které se vůči sobě pohybují, pojednává poměrně nová vědecká 

disciplína tribologie. Tento obor zahrnuje problematiku tření, opotřebení a mazání. 

Tření je síla, která vzájemnému pohybu dvou povrchů, jež na sebe působí, brání.  

Opotřebení je úbytek materiálu, ke kterému tímto vzájemným pohybem dvou povrchů 

dochází. Procesy opotřebení jsou důsledkem třecích procesů a projevují se změnami 

velikosti a tvaru povrchových částí třecích ploch a materiálovými změnami povrchových 

oblastí. Cílem mazání je snížit tření a zmenšit opotřebení.[2] 

 

2.1.1 Vývoj frikčních teorií 

Klasická teorie tření 

Podle klasické teorie tření je třecí síla Ft  úměrná normálové síle FN  a působí proti směru 

pohybu tělesa po podložce. Platí vztah: 

                           Ft  =  µ . FN 

Koeficient tření µ je počítán v okamžiku, kdy se tělesa dají do vzájemného pohybu. Jedná 

se tedy o statický koeficient tření. 

� Třecí síla, která brání vzájemnému pohybu dvou stýkajících se ploch je úměrná 

tlakové síle, jíž jedno těleso působí na druhé. 

� Třecí síla nezávisí na zjevné ploše styku obou ploch. 

� Třecí síla nezávisí na vzájemné rychlosti pohybu obou ploch. 

 

 Bowdenova teorie tření 

Třecí síla sice nezávisí na makroskopické třecí ploše, ale je přímo úměrná skutečné ploše 

styku obou ploch. To znamená, že ke vzájemnému styku povrchů dochází mezi 
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mikroskopickými nepravidelnostmi těchto povrchů. Součet těchto jednotlivých kontaktních 

bodů určuje skutečnou plochu styku obou povrchů. Dalším předpokladem je, že tření je 

způsobeno adhezními vazbami ve skutečných styčných bodech. Tyto vazby jsou tak silné, 

že jsou při tření odstraňovány drobné otěrové částice ze styčných ploch. 

 

Makroskopické frikční zákony nejsou použitelné v atomovém měřítku. Rozdíly mezi 

těmito zákony jsou následující: 

� Třecí síla závisí na tom, jak snadno obě styčné plochy k sobě přilnou ve vztahu 

k jejich opětovnému oddělení. Tento vztah je úměrný stupni nevratnosti síly, která 

přitlačuje obě plochy k sobě. 

� Třecí síla je úměrná skutečné ploše styku obou povrchů. 

� Třecí síla je přímo úměrná rychlosti vzájemného pohybu obou styčných ploch ve 

skutečných styčných bodech do stavu, dokud se plochy nezahřejí a rychlost 

vzájemného pohybu obou ploch je dostatečně nižší než rychlost zvuku. 
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2.2. Frikční kompozitní materiály 

Kompozit je každý materiálový systém, který je složen z nejméně dvou fází 

s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, a který dosahuje takových 

vlastností, které nemohou být dosaženy kteroukoli složkou samostatně. 

Mezi frikční kompozity se řadí například brzdové obložení, na jehož výrobu se používají 

různé druhy frikčních materiálů a to v závislosti na požadavcích uživatelů a konečném 

použití.[10] 

 

2.3. Rozdělení frik čních materiálů 

V současné době vyráběné frikční materiály můžeme rozdělit do tří základních skupin na 

materiály kovové, kompozity uhlík – uhlík a kompozity na bázi organických pryskyřic. 

 

2.3.1. Kovové frikční materiály 

Kovové, nebo také kovokeramické frikční materiály jsou vyráběny metodou práškové 

metalurgie. Základem je ocel, měd nebo bronz. Pro zvýšení frikčního koeficientu se 

přidávají abrazivní složky (křemen, korund, SiC, zirkon). Dále se přidávají tuhé lubrikanty, 

které mají zabránit zadírání brzd. Pro tento účel se používá grafit nebo některé přírodní 

sulfidy (antimonit, galenit, sfalerit, molybdenit a další). Další přísadou je pojivo, např. 

mastek. Směs se homogenizuje a vylisuje do potřebného tvaru přímo na nosný plech 

brzdové desky, na kterou byla předem nanesena vrstva lepidla. Tento polotovar se pak 

sintruje v elektrické peci v ochranné atmosféře. Sintrační teplota je nižší než teplota tání 

všech složek. 

Tyto frikční materiály vykazují vyšší brzdnou účinnost a delší životnost než kompozity na 

bázi organických pryskyřic, které se běžně používají v osobních automobilech. Z toho 

vyplývá jejich nižší hmotnost při stejné účinnosti, což je významné pro jejich využití u 

letadel, motocyklů a také jízdních kol. Tyto materiály se používají pro velmi náročné 

aplikace, vedle letadel také u závodních motocyklů i automobilů a u těžkých strojů. 
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Pro náročné aplikace se používají žáropevné keramické kompozity – cermety. Vyrábějí se 

slisováním a spékáním keramických a kovových prášků. Mohou být používány až do 

teploty 1000 °C.[10] 

 

2.3.2. Kompozity uhlík – uhlík 

Pro zvlášť náročné aplikace se v poslední době stále více používají uhlíkové kompozity. 

Základem struktury těchto kompozitů je propojení uhlíkových vláken s matricí. Výhodou 

grafitu je dobrá elektrická a tepelná vodivost, chemická stabilita, odolnost proti vysokým 

teplotám, nízká tepelná roztažnost a nízká měrná hmotnost. Vlastnosti materiálu lze 

ovlivnit rozdělením vláken splétáním do dvojrozměrných tkanin nebo tvorbou 

třírozměrných struktur. 

Principem výroby uhlíkových vláken je pyrolýza prekurzoru bohatého na uhlík bez 

přístupu vzduchu při teplotách nad 2500 °C za současného napínání, tažení do tenkého 

vlákna. 

Výroba uhlíkových kompozitů je velmi náročná, zdlouhavá a drahá. Přesto se tyto 

materiály stále více používají pro své unikátní vlastnosti. Z hlediska jejich použití 

v brzdových soustavách jsou to vysoký a tepelně stabilní součinitel tření, dobré 

mechanické vlastnosti, nízký otěr a odolnost proti únavě materiálu. Dále je to velká 

skutečná třecí plocha, vysoký bod tání, vysoká tepelná kapacita a vodivost a nízká tepelná 

roztažnost. Dalším důležitým faktorem je biologická a ekologická nezávadnost a 

recyklovatelnost uhlíkových kompozitů.[10]  

 

2.3.3. Kompozity na bázi organických pryskyřic   

V běžných aplikacích pro automobily se používá třetí typ frikčních materiálů, tedy 

kompozity na bázi organických pryskyřic. Tyto matriály jsou složeny ze čtyř základních 

typů komponent, pojiva, zpevňujících materiálů, modifikátorů tření a plniva. Běžné frikční 

materiály obsahují více než dvacet různých složek. Tento typ frikčních materiálů se dále 

dělí na semimetalické materiály, které obyčejně obsahují okolo 50 % kovových komponent 

a materiály s neasbestovými vlákny.[10] 
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2.4. Základní komponenty frikčních materiálů na bázi organických  

       pryskyřic 

2.4.1. Pojiva 

Jako pojivo se používají fenolické nebo kresolové pryskyřice, které po vytvrzení dosahují 

vysokého stupně zesíťování. Nežádoucí křehkost se potlačuje přídavkem modifikátorů, 

jako nitrilová pryž nebo jiné druhy syntetické ale i přírodní pryže, epoxidové pryskyřice, 

olej ze sojových bobů a podobně. Z hlediska korozních a chemických vlastností jsou tyto 

materiály velmi odolné. Nízká tepelná odolnost brání jejich použití pro náročnější 

podmínky, např. v letadlech nebo závodních automobilech. 

 

2.4.2. Vláknité materiály 

Ke zpevnění pryskyřičné matrice se používají vláknité materiály nejrůznějšího druhu. 

Ideálním materiálem pro daný účel je asbest, který se používal k výrobě třecích materiálů 

více než 60 let. Pro jeho negativní zdravotní účinky je v současné době jeho používání 

zakázáno. Jako náhrada se používají vlákna anorganického původu (skleněná, keramická, 

minerální, kovová) i organického původu (aramidová, celulosová a jiná) a také uhlíková 

vlákna. Jiným způsobem zpevnění matrice je výroba tzv. semimetalických třecích 

materiálů, obsahujících okolo 50 % kovových komponent ve formě prášku, houbového 

železa a ocelových vláken. 

 

2.4.3. Plniva 

Jako plnivo se používají materiály, které mají zlevnit finální produkt při zachování všech 

jeho funkčních vlastností.  Základním požadavkem na plniva je tedy jejich nízká cena a 

v posledních letech také požadavky zdravotní a ekologické nezávadnosti. K danému účelu 

se používají např. baryt, kalcit, magnezit, dolomit, oxid hořečnatý, oxid vápenatý, oxid 

zinečnatý, jíly, hlinitokřemičitany a další materiály. 

Velmi často se jako plnivo používá baryt (BaSO4), který je tepelně i chemicky velmi stálý. 

Další rozšířenou skupinou materiálů, používaných jako plniva, jsou přírodní uhličitany, 
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kalcit (CaCO3), magnezit (MgCO3) a dolomit ( MgCa(CO3)2), které jsou tepelně odolné, 

ale snadno se rozpouštějí ve zředěných kyselinách za vývoje oxidu uhličitého. Oxidy 

vápníku a hořčíku (CaO, MgO), jsou tepelně velmi odolné, ale snadno reagují s vodou za 

vzniku hydroxidů. Dalšími oxidickými přísadami jsou přírodní oxidy železa, magnetit 

(Fe3O4), hematit (Fe2O3) a lepidokrokit  (FeO(OH)). Jako plniva se také používají přírodní 

aluminosilikáty s různým obsahem Ca, Mg, Na a K, jako jsou např. jílové minerály 

(vermikulit), slída a další, z nichž některé mohou plnit také funkci tuhých lubrikantů, stejně 

jako oxidy železa, zejména lepidokrokit se svou vrstevnatou strukturou. Všechny tyto 

materiály jsou chemicky i tepelně odolné.  

 

2.4.4. Modifikátory tření 

Další skupinou materiálů používaných pro výrobu brzdových obložení jsou modifikátory 

tření, které mají za úkol dosáhnout optimálních třecích vlastností brzdového obložení. 

Používají se přísady abrazivní i neabrazivní, které zvyšují nebo také snižují frikční 

koeficient. K abrazivním materiálům, které zvyšují frikční koeficient patří korund, křemen, 

chromit, zirkon, karbid křemíku, basarit. Ke snížení frikčního koeficientu se přidávají tuhé 

lubrikanty (maziva) jako je grafit a jiné uhlíkaté materiály (koks, dřevěné uhlí), některé 

přírodní sulfidy ( stibnit, galenit, molybdenit, sfalerit, pyrit, chalkopyrit), síra. K zamezení 

poklesu frikčního koeficientu vlivem vysoké teploty na třecích plochách se přidávají 

šupinky nebo prášky mědi, mosazi, bronzů, které mají za úkol odvádět teplo z třecí plochy 

frikčního materiálu. 

Jako abrazivní složky se používají velmi tvrdé materiály, které mají za úkol zvýšit frikční 

koeficient brzdového obložení. Patří k nim některé oxidické minerály, korund (Al2O3), 

který je jednou z nejtvrdších sloučenin a křemen ( SiO2). Často používanou abrazivní 

složkou brzdových obložení je zirkon ( ZrSiO4). Dalším používaným minerálem je chromit 

(FeCr2O4), případně ve formách, kde je železo částečně nahrazeno hliníkem a hořčíkem. 

Další používanou abrazivní přísadou je karbid křemíku (SiC). Jako abrazivní přísady se 

také používají minerály z vulkanické lávy ( basarit). Všechny uvedené materiály jsou 

chemicky i tepelně velmi odolné. 
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Nejrozšířenějším tuhým lubrikantem je přírodní i umělý grafit, případně další uhlíkaté 

materiály v různém stupni grafitizace. Přidávají se v podobě velmi jemných prášků. 

Tepelná i chemická odolnost těchto materiálů je velmi dobrá. Ke snížení a stabilizaci 

frikčního koeficientu se používají také různé sulfidické materiály s vrstevnatou strukturou 

podobnou grafitu. Patří k nim stibnit (Sb2S3), galenit (PbS), molybdenit (MoS2), sfalerit 

(ZnS), herzenbergit (SnS), chalkosin (Cu2S). Používají se také přírodní disulfidy jako pyrit 

(FeS2), chalkopyrit (CuFeS2) a arzenopyrit (FeAsS). Všechny používané sulfidy jsou 

prakticky nerozpustné ve vodě, některé z nich se však rozpouští ve zředěných kyselinách 

za vzniku sulfanu (ZnS, SnS). Galenit, molybdenit a stibnit se ve zředěných kyselinách 

prakticky nerozpouštějí. Pyrit, chalkopyrit a arzenopyrit jsou obtížně rozpustné jak 

v kyselinách, tak v hydroxidech.[10] 

 

2.5. Vlastnosti frikčních materiálů  

Na frikční materiály jsou kladeny vysoké nároky a to jak z hlediska provozu, tak vlivu na 

provozní prostředí. 

Rozvoj v mnoha průmyslových odvětvích je podmíněný vytvořením materiálů, které 

splňují různé vysoké nároky. 

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

1. Součinitel smykového tření (frikční koeficient) 

µ = Ft / FN 

Ft   je třecí síla působící proti směru pohybu 

FN je přítlačná síla působící kolmo ke směru pohybu. 

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

částečného roztavení organických komponent, zejména fenolické pryskyřice. 

Zvýšení třecí síly během tepelného zatížení nebo po jeho skončení. 

3. Obnova původních třecích vlastností po ochlazení brzd. 

4. Obnova původních třecích vlastností po expozici ve vodě. 
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5. Účinnost brzd, kterou lze vyjadřovat např. jako frikční koeficient, tlak potřebný 

k vyvolání určitého brzdného účinku, vzdálenost potřebná k zastavení vozidla. 

Účinnost brzd se sleduje jednak s novým brzdovým obložením a s obloženími 

použitými za různých podmínek. 

6. Citlivost na zatížení a rychlost vyjadřuje schopnost zachovat účinnost brzd při 

různém zatížení a různé rychlosti vozidla. 

7. Opotřebení představuje ztrátu hmotnosti nebo objemu frikčního materiálu. Popisuje 

se vztahem: 

                        W = K Fa Vb tc 

         W je opotřebení (otěr) 

       F je kolmá tlaková síla 

       V rychlost vzájemného pohybu frikčního páru 

       t doba expozice (tření) 

       a, b, c jsou parametry pro daný frikční pár při dané teplotě.                                                                                                                                 

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

třecími plochami. Frikční síla je výsledkem kombinace účinků deformace nerovností 

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

výstupky nerovností, zachytávání se mikronerovností povrchů a vytrhávání tvrdých částic 

z povrchu. Hlavními faktory ovlivňujícími funkci brzd jsou tedy materiál brzdového 

obložení a jejich protějšku (kotouč nebo buben). Dalšími faktory jsou konstrukce brzd, 

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

kontaminace otěrovými částicemi. 

Základní vlastnosti ideálních frikčních materiálů lze shrnout do následujících bodů: 

1. Odpovídající a stabilní třecí úroveň v co nejširším rozmezí provozních podmínek 

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

2. Schopnost odolávat vysokým teplotám a oxidaci povrchu. 

3. Odolnost proti dočasnému snížení brzdného účinku při zahřátí a dobrá schopnost 

obnovy původních vlastností po ochlazení. 



10 

 

4. Vysoká odolnost proti opotřebení, praskání a tepelné únavě. 

5. Tribologická kompatibilita s kovovým protějškem.  

6. Odolnost proti tlakovým a střihovým silám. 

7. Minimální citlivost k vodě, olejům a ke koroznímu prostředí. 

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

9. Dlouhá životnost, snadná výroba a přijatelná cena. 

 

Požadavky na jiné přilehlé části, které tvoří druhou část třecího páru, např. materiál bubnu, 

jsou následující: 

1. Dostatečná pevnost a odolnost proti únavě. 

2. Nízká tepelná kapacita. 

3. Vysoká tepelná vodivost. 

 

3. Metody charakterizace frikčních kompozitů 

3.1. Strukturní a fázová analýza frikčních kompozitů 

Jednotlivé prvky mohou být vázány ve strukturách různých fází. Může tedy dojít 

k případu, kdy je stejné chemické složení vzorku, ale různé jeho fázové složení. Pro 

posouzení možných interakcí mezi jednotlivými složkami frikčních kompozitů, případně 

interakcí s protilehlou třecí plochou je nezbytné znát nejenom obsahy přítomných prvků, 

ale také v jaké formě jsou ve vzorcích brzdového obložení přítomny. 

 

3.1.1. Elektronová skenovací mikroskopie (SEM) 

Elektronové mikroskopy jsou velmi účinnou metodou zkoumání povrchu pevných vzorků. 

Skenovací elektronová mikroskopie SEM ve spojení se spektrometrem analyzujícím 
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rentgenové záření vybuzené dopadajícím paprskem elektronů EMA umožňují pozorovat 

morfologii povrchu vzorků a jednotlivých částic a zároveň analyzovat chemické složení ve 

zvolených bodech nebo na zvolených plochách 

Zdrojem elektronů je elektronová tryska, kterou tvoří wolframové vlákno, žhavené na 2700 

ºC, Wehneltův válec a anoda. Vysoký kladný potenciál anody urychluje elektrony, 

Wehneltův válec má opačný potenciál a soustřeďuje paprsek elektronů do jednoho místa. 

Urychlovací potenciál se pohybuje v rozmezí 0,2 - 30 kV. 

Elektronový svazek je po průchodu kondenzorem vychylován vychylovacími cívkami tak, 

že přejíždí (skenuje) řádek po řádku po zvolené ploše vzorku. Obraz povrchu vzorku se 

vytváří detekcí sekundárních nebo odražených elektronů a zobrazuje se řádek po řádku na 

obrazovce monitoru. Obraz je zaznamenáván fotograficky, v elektronické podobě nebo 

pomocí videotiskárny. Zvětšení se zde dosahuje zmenšováním plochy skenování a 

dosahuje až 300 000x, rozlišovací schopnost dosahuje až 1 nm. Vzorky musí odolávat 

vakuu a musí být elektricky vodivé, případně musí být jejich povrch upraven elektricky 

vodivou vrstvou.[10,8] 

 

3.1.2. Rentgenová difraktometrie 

Difrakční techniky jsou jednou z metod nedestruktivního studia pevných fází. To znamená, 

že difrakčním experimentem se vzorek materiálu nezničí ani nepoškodí a že může být 

použit k dalším testům. 

Pole experimentálních uspořádání používaných v difrakci je velmi široké. Záření, které na 

zkoušeném materiálu difraktuje, může být rentgenové, elektronové, nebo neutronové a 

jeho zdrojem může být standardní rentgenka, synchrotron, zdroj elektronů. Stejně tak může 

být materiál určený ke zkoumání: monokrystal, polykrystalický prášek, případně povrch 

výrobku či hladina kapaliny. Difrakcí lze také kvantifikovat pnutí v materiálech, 

charakterizovat velikost difraktujících částic, případně určit nebo kvantifikovat přednostní 

uspořádání částic ve vzorku. 

Rentgenové záření je elektromagnetické záření s typickou energií fotonů 100 eV- 100keV. 

Pro difrakci se používá jen záření s krátkou vlnovou délkou a díky této krátké vlnové 
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délce, která je srovnatelná s velikostí atomů, je rentgenové záření ideální pro zjišťování 

struktury širokého spektra materiálů. 

Rentgenové záření vzniká v rentgence, což je skleněná trubice s katodou a anodou, ve které 

je hluboké vakuum. Mezi katodou a anodou je velké napětí několik desítek až stovek 

kilovoltů. Katoda je tvořena žhaveným wolframovým vláknem, ze kterého vylétávají 

elektrony, které jsou usměrněny Wehneltovým válcem a dopadají na jedno místo na anodě. 

Tam vyrážejí elektrony z vnitřních orbitalů. Přeskokem volných elektronů do uvolněných 

pozic vzniká charakteristické vlnové záření. Vlnová délka tohoto záření je závislá na 

použitém kovu anody. Běžně používané jsou Cu, Co a Mo anody. 

Prášková difrakce je nejčastěji používaná difrakční technika pro určování fázového složení 

materiálů. Vzorek je často v práškové formě sestávajících se z jednotlivých monokrystalů 

studovaného materiálu. Záznamem jsou tedy soustředné prstence difrakčních píků různých 

mezirovinných vzdáleností. Různé pozice a intenzity píků slouží k identifikaci krystalové 

struktury materiálu. 

Prášková rentgenová difraktometrie využívá Braggova zákona. Pro správnou interpretaci je 

nutné mít k dispozici bohatou databázi difrakčních záznamů různých krystalických 

látek.[12,10] 

 

3.1.3. Světelná mikroskopie 

Světelná mikroskopie i přes omezení, které plynou zejména z její rozlišovací schopnosti a 

malé hloubky ostrosti, je metodou stále nejpoužívanější. V řadě případů tato metoda 

poskytuje rychlé a spolehlivé informace o strukturních fázích, jejich morfologii, resp. 

mikrotvrdosti. Pro využití rozlišovací schopnosti světelného mikroskopu zejména 

zvýšením kontrastu obrazu (světlé a tmavé pole), se používají přídavné adaptéry nebo 

leptací techniky. 

Mikroskopie v nepolarizovaném světle je vhodná především k hodnocení povrchových 

vlastností. Pomocí polarizovaného světla můžeme rozlišovat izotropní a anizotropní 

materiály. Fyzikální podstata vzniku obrazu v světelném mikroskopu je uvedena na obr. 1.  
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Základní myšlenka se opírá o Huygensův princip - každý bod osvětleného objektu se stává 

zdrojem sekundárních sférických vln. Zaostřená rovina preparátu je takovým objektem. 

Podle optických vlastností jednotlivých bodů objektu se dopadající světlo v každém z bodů 

transformuje a vznikají sekundární vlny. Ty spolu interferují, jako po průchodu světla 

štěrbinou nebo optickou mřížkou. Výsledné vlnění, které obsahuje informaci o vzhledu 

objektu vstupuje do objektivu. V jednotlivých bodech zadní ohniskové roviny objektivu se 

setkávají sekundární vlny, které opustily rovinu předmětu rovnoběžně. Dochází k jejich 

interferenci a v souladu s Huygensovým principem se stávají zdrojem nových vln, které 

v obrazové rovině mikroskopu skládají zvětšený a převrácený obraz. 

Mikroskop se skládá z: Mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem)      

                                      Osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona)                   

                                      Optické části (objektivy a okuláry) 

Objektiv je soustava čoček s velmi krátkou ohniskovou vzdáleností, která vytváří skutečný 

převrácený obraz objektu, jež se promítá mezi ohnisko okuláru a okulár. Okulárem tento 

obraz pozorujeme jako pod lupou a vidíme zdánlivý, zvětšený obraz.[8] 
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                    Obr. 1 Průchod světelného paprsku světelným mikroskopem 

 

3.2. Prvková analýza frikčních kompozitů 

Stanovení prvkového složení frikčních kompozitů na bázi organických pryskyřic 

představuje velmi komplikovaný analytický problém. Většina analytických metod 

vyžaduje pro analýzu pevných vzorků jejich převedení do roztoku. Přímou 

multielementární analýzu pevných vzorků umožňuje rentgenová fluorescenční 

spektrometrie (XRF). Velmi důležité pro komplexní analýzu frikčních kompozitů na bázi 

organických pryskyřic je stanovení uhlíku.[10] 
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3.2.1. Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

Analýza vzorků metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie (dále jen XRFS) patří 

mezi nejuniverzálnější metody anorganické analýzy. Může být použita pro analýzu téměř 

všech prvků (kromě několika nejlehčích) v pevných i kapalných vzorcích, což výrazně 

zkracuje celkovou dobu analýzy. XRFS je nedestruktivní metoda, tato výhoda je uplatněna 

u analýzy cenných vzorků, jako jsou umělecké předměty apod. Pevné vzorky mohou být 

kompaktní, práškové, lisované nebo i v tenkých vrstvách.  

 XRFS je založena na skutečnosti, že vlnová délka charakteristického rentgenového 

(dále jen rtg.) záření je pro atomy daného prvku konstantní. Jejím rozlišením lze tak určit 

přítomnost daného prvku ve vzorku, tedy určit kvalitu. Intenzita rtg. záření je úměrná 

koncentraci daného prvku ve vzorku. Jejím měřením lze tedy určit kvantitu. V rtg.  

spektrometrii se využívá emisních spekter.[12] 

Využívá se vybuzení charakteristického rentgenového záření ozařováním vzorku 

rentgenovými paprsky. Podle způsobu vyhodnocení vybuzeného rtg záření se používají 

dva základní typy spektrometrů: 

1. Vlnově disperzní spektrometry (WDXRF) 

   Využívají rozkladu záření, emitovaného vzorkem, difrakcí na vhodných krystalech na 

základě Braggova zákona. Intenzita jednotlivých spektrálních linií se pak měří vhodným 

detektorem. Pro analýzu celého využívaného rtg. spektra je nutné použití více difrakčních 

krystalů. 

2. Energo - disperzní spektrometry (EDXRF) 

Používají polovodičové detektory, které dokáží rozlišit energii jednotlivých rtg. fotonů. 

Fotony dopadající do detektoru vyvolávají elektrické pulsy úměrné energii fotonů. Tyto 

pulsy jsou po zesílení ,,roztříděny” multikanálovým analyzátorem do tzv. energetických 

kanálů. Rtg. spektrum se tak zaznamenává simultánně v celém rozsahu využívaném pro 

spektrální analýzu. 

Nevýhodou XRF je značné ovlivnění výsledků obsahem matričních prvků. Pro kalibraci 

spektrometru je tedy nutné použít referenční materiály o podobném složení jako materiály, 

které mají být analyzovány.[10,12] 
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3.2.2 Stanovení uhlíku ve frikčních kompozitech 

Významnou složkou frikčních kompozitů na bázi fenolických pryskyřic je uhlík, který se 

zde vyskytuje v různých formách. Je součástí vlastní pryskyřice, případně dalších 

organických přísad, dále se zde uhlík vyskytuje v elementární podobě (grafit, koks). Ale je 

přítomen i v některých anorganických složkách kompozitu (SiC, vápenec, dolomit). Pro 

úplnou analýzu frikčních kompozitů je tedy nezbytné stanovit také obsah uhlíku. 

Celkový obsah uhlíku v pevných vzorcích se stanovuje spálením v proudu kyslíku, a po 

dočištění spalin (odstranění prachu, halogenidů a vlhkosti) se stanoví uvolněný CO2 

vhodnou metodou. V analytické praxi se rozlišuje celkový obsah uhlíku (TC), obsah 

organicky vázaného uhlíku (TOC) a obsah anorganicky vázaného uhlíku (TIC). Jako TIC 

se stanovuje uhlík, který se v kyselém prostředí uvolňuje jako oxid uhličitý. Ovšem při 

použití kyseliny se na oxid uhličitý transformuje pouze uhlík, který je přítomen ve formě 

uhličitanů. T toho vyplývá, že TOC je uhlík, který se uvolňuje při spalování jako oxid 

uhličitý, ovšem nevzniká při okyselení vzorku, tzn., že TOC je veškerý spalitelný uhlík 

kromě uhličitanového. Ve výsledcích TOC jsou zahrnuty různé sloučeniny uhlíku, které 

řadíme mezi anorganické látky (např. karbidy, elementární uhlík).[10] 

 

3.3. Testování mechanických vlastností frikčních kompozitů 

3.3.1. Terénní zkoušky 

Pro testování jízdních vlastností automobilů i jejich jednotlivých částí, včetně brzdových 

soustav, jsou nejdůležitější terénní zkoušky na silnicích a zkušebních drahách. Tyto 

zkoušky se provádějí za různých podmínek, které se mohou vyskytnout při praktickém 

provozu. Automobily se testují za normálních podmínek provozu. Ale také v extrémních 

podmínkách, ve velmi teplém prostředí nebo naopak za velkých mrazů. 

Brzdové systémy se zkoušejí při dlouhých strmých sjezdech po vhodných silnicích. 

Zaznamenává se řada parametrů charakterizujících vlastnosti brzd, včetně tzv. vlastností 

komfortních, jako hluk, vibrace apod. 

Terénní zkoušky jsou časově náročné a je nutné je provádět ve vhodných lokalitách a 

náklady jsou dosti vysoké.[10,2]    
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3.3.2. Laboratorní zkoušky  

V laboratorních podmínkách se provádějí frik ční testy, které nám zjistí vhodnost frikčního 

kompozitu pro použití v provozních podmínkách. Účelem těchto testů je ověřit v první 

řadě schopnost třecího materiálu vyvinout odpor vůči protikusu testované soustavy a to na 

dobu nezbytně nutnou např. u brzdných systémů po dobu brzdění, zpomalování a 

zastavení. Nejznámějšími laboratorními testovacími zařízeními jsou tribometry nebo 

dynamometry. 

Dynamometry umožnují testování frikčních materiálů za řízených podmínek (tlak, 

rychlost) a umožnují sledovat řadu parametrů charakterizujících vlastnosti těchto materiálů 

(frikční koeficient a jeho změny s teplotou, opotřebení a další). Tyto testy se označují 

zkratkou FAST (fiction assessment and screening test). Laboratorní zkoušky jsou 

podstatně levnější a jejich reprodukovatelnost je lepší, než je tomu u terénních zkoušek. 

Pro stanovení frikčního koeficientu je nutné změřit přítlačnou sílu F mezi třecím párem a 

třecí sílu působící proti směru pohybu Ft. Dynamometry umožnují v určitém rozsahu 

přítlačnou sílu nastavovat. Třecí síla se stanoví z rozdílu kroutivého momentu na hnací 

hřídeli rotoru testovacího zařízení při určité přítlačné síle a při volnoběhu (bez tření). Pro 

stanovení teplotní závislosti fikčního koeficientu musí testovací zařízení umožňovat 

regulaci teploty třecích ploch. Sleduje se dočasná ztráta brzdné účinnosti s rostoucí 

teplotou a obnovení brzdné účinnosti při poklesu teploty. 

Opotřebení se určuje jako úbytek hmotnosti nebo objemu frikčního materiálu za určitých 

testovacích podmínek (určitý celkový počet otáček, počet zabrzdění, celková třecí dráha, 

rychlost, teplota). Úbytek objemu se stanoví bud změřením průměrné tloušťky vzorku před 

a po testu nebo se vypočte ze ztráty hmotnosti vzorku a z jeho měrné hmotnosti. 

Schéma dynamometru systém vzorek - disk je znázorněno na obr. 2. Vzorek frikčního 

kompozitu je určitou silou přitlačován na plochu ocelového nebo litinového disku 

rotujícího určitou rychlostí. 
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                                          Obr. 2 Schéma dynamometru 

 

Zařízení pro testování frikčních materiálů JF151, které je znázorněné na obr. 3, představuje 

čínský národní standard pro testování brzdových obložení automobilů. Disk z šedé litiny 

tvoří rotor, vzorky frikčních kompozitů o rozměrech 25 x 25 mm, tloušťky 6 mm jsou 

přitlačovány konstantním tlakem vyvinutým závažím pomocí pákového systému. Při jedné 

zkoušce se testují současně dva vzorky. Disk je elektricky vyhřívaný a je tedy možno 

testovat vliv teploty na koeficient tření. 

 

               Obr. 3 Frikční testovací zařízení (Jilin Vanda Mechanical Coo, Ltd) 
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4. Experimentální část 

4.1. Experimentální materiál 

V této diplomové práci byly zkoumány 3 druhy vzorků frikčních kompozitů, připravených 

v CNT pro studium vlivu vláknitých materiálů na vlastnosti kompozitu. Tyto vzorky měly 

stejné složení, ale různé druhy vláken. 

 

4.1.2. Složení a příprava vzorků 

Vzorky byly připraveny smícháním jednotlivých komponent, které jsou přehledně uvedeny 

v tabulce 1. 

Tyto komponenty byly naváženy a homogenizovány v nožovém mlýnku. Poté byla směs 

vylisována v hydraulickém lisu silou 10 tun. Takto připravené pelety o průměru 32 mm, 

byly upnuty do speciálního držáku a zahřívány v sušárně 30 minut při teplotě 200 ºC.[15] 

Ke zpevnění pryskyřičné matrice byla použita ocelová vlákna, jako abrazivo zirkon 

(ZrSiO4), jako tuhý lubrikant stibnit (Sb2S3) a mosazný prach pro odvádění tepla z třecí 

plochy. Dále byl do směsi přidáván grafit, koks a baryt (BaSO4).  

 

  Tabulka 1: Složení laboratorně připravených frikčních materiálů 
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4.2. Odběr vzorků otěrového materiálu 

K odběru otěrového materiálu uvolňovaného při třecím procesu, bylo použito laboratorní 

testovací zařízení frikčních kompozitů vlastní konstrukce (obr. 4), umístěné v Centru 

nanotechnologií VŠB – TU Ostrava. 

 

 

Obr. 4 Testovací zařízení frikčních kompozitů 

 

4.2.1. Odběr suspendovaného podílu otěrového materiálu 

Pro odběr suspendovaného podílu otěrového materiálu bylo použito zařízení pro 

vzorkování polétavého prachu z ovzduší. Odběrová sonda s membránovým filtrem byla 

umístěna nad brzdové destičky brzdové soustavy a vzduch z prostoru prosáván vývěvou 

s regulovatelným průtokem. Otěrový prach se zachycoval na membránovém filtru 

v podobě tenké vrstvy. 
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Odběr vzorků prachu se prováděl po určitý počet cyklů zabrzdění za stejných podmínek 

(rychlost otáčení, brzdný tlak). Sledovala se teplota brzdového kotouče (max. 200 °C) a 

další cyklus brzdění se provedl po poklesu teploty kotouče na teplotu okolního prostředí. 

Množství zachyceného prachu se zjistí z rozdílu hmotnosti filtru před a po odběru. 

 

4.2.2. Odběr sedimentovaného podílu otěrového materiálu 

Sedimentovaný podíl otěrového materiálu byl odebrán po skončení brzdného cyklu, 

setřením prachu usazeného na vnitřním obvodu kola a v uzavřeném prostoru testovacího 

zařízení. 

 

4.3. Hodnocení povrchu světelným mikroskopem 

Světelnou mikroskopii jsem použila pro popis frikční vrstvy jednotlivých vzorků. 

Snímky byly pořízeny světelným mikroskopem Olympus BX51, při zvětšení 4x10 mm. 

Jednotlivé vzorky byly nejdřív broušeny na leštičce LECO sérií brusných papírů SiC 

s klesající zrnitostí  P600, P1000, P1200 v uvedeném pořadí. 

Pomocí světelné mikroskopie bylo vysledováno, že vzorky jeví nehomogenity, které 

vznikají v oblastech velkých částic. V těchto oblastech může docházet k mechanickému 

porušení kompozitu, prasklinám nebo špatné adhezi materiálu za vzniku děr. Případ takové 

díry můžeme pozorovat na obr. 5.    
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                 Obr. 5 Snímek ze světelného mikroskopu, vzorek 2, zvětšeno 40x 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obr. 6 Snímek ze světelného mikroskopu, vzorek 1, zvětšeno 40x 

 

Na obrázku 6 můžeme vidět např. skleněné vlákno a ocelová vlákna, která zůstávají 

v kompozitu nezměněná a další složky přiléhají k těmto částicím, aniž by tvořily mezery. 

 

 

 

 

Skleněné vlákno 

Ocelové 

vlákno 

Nehomogenní 

velké částice 

Díra v 

kompozitu 
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4.4. Analýza povrchu skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) 

Snímky byly pořízeny skenovacím elektronovým mikroskopem PHILPS XL-30 ve spojení 

s rentgenovým mikroanalyzátorem EDAX v režimu SE (sekundárních) a BSE (zpětně 

odražených elektronů), při různém zvětšení a urychlovacím napětí 20 kV, tato hodnota 

byla konstantní pro všechna zvětšení. 

Tímto způsobem se zkoumaly povrchy filtrů, otěrového materiálu, frikční vrstva a původní 

materiál. Naprašování povrchu vzorků vrstvou slitiny paladia a zlata bylo provedeno 

pomocí přístroje POLARON SC 7640, pouze u vzorků otěrového prachu.  

Všechny obrázky byly pořízeny v režimu sekundárních a zpětně odražených elektronů pro 

lepší rozlišení jednotlivých fází, které pak byly analyzovány mikroanalyzátorem EDAX. 

 

4.4.1. Analýza povrchu základního materiálu 

Na obrázcích 7 a 8 jsou celkové pohledy na částice základního materiálu u vzorku 1. Byly 

na nich identifikovány částice oceli (x3) částečně na povrchu zoxidované a uhlíkové 

částice (x4). Dále částice zirkonu (x1), který byl použit jako abrazivo. 

 

               Obr. 7 Snímek SEM, vzorek 1, zvětšení 200x, SE, základní materiál,  
                          bod 3 - ocelové vlákno, bod 4 – C 
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                    Obr. 8 Snímek SEM, vzorek 1, zvětšení 250x, SE, základní materiál,  
                            bod 1 - zirkon  

 

Ve vzorku 2 byly použity vlákna Twaronu, což jsou velice pevné a lehké para-aramidové 
vlákna. V základním materiálu je můžeme pozorovat na obr. 9. Vysoké teploty během 
frikčního procesu působí karbonizaci původních vláken. Pro příklad jsou původní vlákna 
Twaronu uvedena na obr. 10. 

 

                    

                 Obr. 9 Snímek SEM, vzorek 2, zvětšení 500x, BSE, základní materiál, 
       bod 2 - aramidové vlákno 
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                 Obr. 10 Snímek SEM, 100x zvětšeno, BSE, Vlákna Twaronu 

 

4.4.2. Analýza povrchu frikční vrstvy 

 

 

                Obr. 11 Snímek SEM, vzorek 1, zvětšení 500x BSE, frikční vrstva, 
                             bod 4- baryt, bod 5- mosaz, plocha 7- grafit 

Obrázek 11 znázorňuje částici barytu (x4), částici mosazi (x5) a na ploše 7 grafit. 
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              Obr. 12  Snímek SEM, vzorek 1, 650x zvětšeno, BSE, frikční vrstva, 
       plocha 1 - ocelové vlákno, plocha 2 – baryt 

 

Na obrázku 12,  můžeme zřetelně vidět stopy po frikčním testu. Dále byly u tohoto vzorku 

1 na frikční ploše identifikovány částice . Na ploše (1p) se jedná o ocelové vlákno a na 

ploše (2p) byl stanoven baryt ( BaSO4) jako plnivo. Analyzovaná spektra těchto míst z obr. 

12 jsou uvedena na obr.13 pro ocelové vlákno a na obr.14  pro baryt. 

              

    Obr. 13 Rentgenové spektrum z místa na frikčním povrchu u vzorku 1 označeném na 
                    obr.12  jako plocha 1p 
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    Obr.14 Rentgenové spektrum z místa na frikčním povrchu u vzorku 1 označeném 
           na obr.12  jako plocha 2p 

 

Dále byla u tohoto vzorku provedená bodová prvková analýza (x8), při které bylo zjištěno 

největší zastoupení prvků Al, Si, Mg (obr. 15), což odpovídá složení aluminosilikátů, 

v tomto případě složce vermikulitu. Tento obrázek zachycující částici vermikulitu je 

důkazem, že si minerál zachovává svou strukturu v kompozitu i po frikčním testu.   
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Obr. 15 Snímek SEM, vzorek 1, 2000x zvětšeno, BSE, frikční vrstva 
             bod 8 - vermikulit 

 

 

           Obr. 16 Rentgenové spektrum z místa na frikčním povrchu, označeném na 
                                 obr. 15 jako (x8) 
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4.4.3. Analýza otěrového prachu 

Pomocí elektronové mikroskopie byl testován i prach zachycený na filtru (suspendovaný 

podíl) a sedimentovaný prach odebraný z disku kola testovacího zařízení. SEM ve spojení 

s rtg. mikroanalyzátorem poskytl především představu o rozměrech prachových částic, 

které se u suspendovaného prachu pohybují přibližně v rozmezí 1 až 5 µm a mají kulovitý 

tvar,  jak je patrné z obr. 18. U sedimentovaného podílu otěrového prachu se rozměr 

prachových částic pohybuje zhruba v rozmezí od 500 do 100 µm (obr. 17). Jednotlivé 

částice tohoto podílu otěrového materiálu jsou vlivem frikčního procesu poněkud 

deformovány a zmenšeny, v podstatě si však zachovávají charakter původních komponent 

frikčního kompozitu. 

 

 

                Obr. 17 Snímek SEM, 100x zvětšeno, SE, vzorek 3, sedimentovaný podíl 
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               Obr. 18 Snímek SEM, 1200x zvětšeno, SE, vzorek 3, suspendovaný podíl 
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4.4.4. Porovnání povrchů frik ční vrstvy a základního materiálu 

Obrázky 19 a 20 srovnávají povrchy základního materiálu a frikční vrstvy a jejich prvkové 

složení u vzorku 2. Výsledky analýz z obou ploch jsou uvedeny v tabulce 2.  

 

                

              Obr. 19 Snímek SEM, zvětšeno 350x, BSE, vzorek 2, frikční vrstva 

                 

              Obr. 20 Snímek SEM, zvětšeno 350x, BSE, vzorek 2, základní materiál 
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              Tabulka 2 : Hodnoty plošné prvkové analýzy u vzorku 2 

 

 

Ve frikční vrstvě dochází k výraznému poklesu koncentrace C, Si a Zr. Na frikčním 

povrchu dochází k degradaci organických složek, což způsobuje úbytek C, který uniká do 

prostředí ve formě uhlíkových otěrových částic a také v podobě oxidů (CO2, CO). Frikční 

vrstva je také ochuzena o abrazivní částice zirkonu (Zr, Si), které jsou z povrchu vzorku 

vytrhávány při třecím procesu. Mírné snížení koncentrací Mg, Al a Ca je způsobeno 

snížením obsahu vermikulitu ve frikční vrstvě. 

Oxidace některých komponent (kovy, sulfidy) způsobuje zvýšení koncentrace kyslíku 

v povrchové vrstvě. Vyšší je také koncentrace Fe, které se do frikční vrstvy brzdového 

obložení přenáší z brzdového kotouče. Výrazné zvýšení koncentrace Ba v povrchové 

vrstvě je způsobeno roztíráním barytu vlivem tření. 
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4.5. Vyhodnocení výsledků rentgenové difrakční analýzy 
 

Rentgenové difrakční záznamy byly změřeny rentgenovým práškovým difraktometrem 

BRUKER D8 ADVANCE s uspořádáním Bragg-Brentano, (pracovní napětí 

35 kV a 20 mA, rentgenová lampa Co Kα, VANTEC rychle skenovací detektor). 

Vzorky byly měřeny v podobě pevného vzorku, umístěného na držáku (ve fokusačním 

centru geometrie) a v době analýzy rotovány s rychlostí 30 otáček za minutu. 

 

Z difrakčních záznamů, které jsou uvedeny na obr. 21, 22, 23 můžeme vidět, že fázové 

složení základního materiálu se příliš neliší od fázového složení frikční vrstvy. Výrazné 

změny pak vykazují difrakční záznamy otěrového materiálu.  

Je zřejmý vysoký obsah uhlíku ve formě grafitu jak ve frikční vrstvě, tak i v původním 

obložení. Výrazný je pokles obsahu uhlíku v otěrovém materiálu.  

 

 

Obr. 21 Difrakční záznam vzorku 1 
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Ve vzorcích základního materiálu i ve frikční vrstvě byly prokázány fáze barytu (BaSO4). 

Ukládání částeček barytu a tvorba barytového filmu je dominantní celému frikčnímu 

procesu. Je to způsobeno třecím procesem, při kterém se částečky barytu ukládají na 

frikčním povrchu, čímž zaplňují prázdná místa způsobená vytrhávání tvrdých částic 

(zirkon). Do otěrového prachu přechází baryt v malé míře. 

 

 

Obr. 22 Difrakční záznam vzorku 2 

 

Vermikulit je přírodní materiál, který se běžně vyskytuje v hydratované formě. Krystalová 

voda ve vermikulitu drží pohromadě silikátové vrstvy, které jsou po zahřátí a uvolnění 

vody schopny expandovat a tak v podstatě zvětšit objem. Pokud je v okolí po opětovném 

zchladnutí dostatek vody, tak se rehydratuje a získává zpět svůj původní objem. Obsah 

vermikulitu ve vzorku pod 1 % nelze rentgenovou difrakční metodou stanovit. 
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Obr. 23 Difrakční záznam u vzorku 3 

 

V základním materiálu byl prokázán výskyt kovových složek (ocel, mosaz). Ve frikční 

vrstvě byl prokázán výskyt oxidů železa (Fe3O4). V otěrovém materiálu byly difrakční linie 

odpovídající magnetitu intenzivnější a dále byl prokázán výskyt produktů oxidace mosazi 

(CuO, ZnO).  

Otěrový materiál obsahuje méně kovového železa a mosazi v porovnání s původními 

vzorky, což je způsobeno oxidací při třecím procesu a výskytem oxidů Fe, Cu a Zn v této 

frakci.  Původ Fe, nelze pomocí rentgenové difrakční analýzy přesně určit. Pozornost však 

zasluhuje zvýšený obsah Fe ve frikční vrstvě, které je možno připisovat přenosu 

z brzdového disku, v průběhu frikčního procesu. Také zirkon (ZrSiO4) přechází do 

otěrového prachu v malé míře. 

Použité vláknité materiály jsou amorfní látky, které neposkytují difrakci. Na obr. 24 jsou 

difrakční záznamy vláken Twaronu a Rotaflexu (skelné vlákno), kde nejsou patrné žádné 

difrakční píky. 
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 Obr. 24 Difrakční záznam vláken Twaronu a Rotaflexu 

 

V poslední řadě je třeba se zmínit o nepopsaném píku na difrakčním záznamu (obr. 21). Je 

to dáno tím, že při tribochemických reakcích na povrchu frikčního materiálu mohou 

vznikat zcela nové sloučeniny. Tento problém není zcela vyřešen a bude předmětem 

dalšího studia. 

 

. 
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4.6. Stanovení celkového uhlíku 

Celkový uhlík ve vzorcích sedimentovaného podílu, byl stanoven Analyzátorem HT 1300 

Solids  module, jehož výrobce je Analytik Jena AG a je určen pro analýzu a stanovení TC 

a TOC u vzorků pevných, prachů, kalů, sedimentů a past.[19] 

Hlavní prvky analyzátoru: 

• horizontální pec, která se dá rozehřát až na teplotu 1 300 °C, 

• trubicový systém pro proud kyslíku a analyzovaného plynu, 

• součásti pro čištění měřeného plynu (halogenová past, prachová past,…), 

• sušidlo, 

• připojení na PC, 

• průtokoměry (pro analyt a pro kyslík). 

 

Hodnoty naměřeného celkového uhlíku pro jednotlivé vzorky jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

4.7. Rentgenová fluorescenční analýza 

Pro analýzu byl použit energodisperzní rentgenový fluorescenční spektrometr 

„SPECTRO X-LAB“ německé firmy SPECTRO AI.  

 SPECTRO X-LAB se skládá z následujících částí: 

• generátor vysokého napětí pro rentgenovou lampu, 

• rentgenová lampa s ochranným krytem, 

• komora pro vzorky s možností vyměnitelných podavačů vzorků (podavače mají 8, 

18 nebo 20 pozic), 

• uzavřený chladicí systém (voda), 

• rotační vakuová pumpa se vzduchovým ventilem a olejovým filtrem, 

• energodisperzní detekční systém (Si (Li)-detektor s předzesilovačem, 

• analogová elektronika (pulsní procesor, A/D převodník, napěťový zdroj pro 

detekční a analogovou elektroniku), 

• vícekanálový analyzátor integrovaný v PC. 
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Systém excitace primárního záření obsahuje nastavitelný zdroj vysokého napětí pro 

rentgenku 1 až 60 kV a proudu 0 až 80 mA. Výstupní paprsek je veden přes jeden z šesti 

filtr ů, které omezují nízkoenergetickou část záření. Paprsek je dále veden přes clonu, která 

určuje průměr stopy budícího záření na vzorku. Filtry omezují záření rtg. lampy tak, aby 

bylo dosaženo optimálních budících podmínek pro vybranou skupinu prvků. Vzorková 

komora je utěsněný prostor s víkem v horní části analyzátoru.  

Rhodiová rentgenka (2,5 kW) je chlazena vodou. Primární rtg záření je modifikováno 

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

optimální buzení rtg spekter určité skupiny prvků. Detekční systém tvoří křemíkový 

detektor dopovaný lithiem a předzesilovač, které jsou společně chlazené v Dewardově 

nádobě s kapalným dusíkem. V mnohokanálovém analyzátoru se impulzy dopadajících 

elektronů rozdělí podle jejich výšky a vytvoří se histogram, znázorňující závislost počtu 

impulzů na jejich energii, vytvoří se tedy rentgenové spektrum. 

 

4.7.1. Vyhodnocení koncentrací prvků v sedimentovaném podílu    

             otěrového prachu 

Sedimentovaný podíl otěrového prachu byl analyzován metodou XRFS. Vzhledem 

k malému množství vzorků nebylo možno použít metodu lisovaných pelet, vzorky byly 

analyzovány volně sypané v kyvetách. Výsledky stanovení jednotlivých prvků byly 

přepočteny na sloučeniny obsažené v materiálech a jsou uvedeny v tabulce 3. Celkový 

obsah C byl stanoven spalovací metodou (viz kap. 3.2.2). 
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              Tabulka 3:   Složení sedimentovaného podílu otěrového prachu  

 

 

4.7.2. Vyhodnocení koncentrací prvků v suspendovaném podílu   

              otěrového prachu 

K analýze suspendovaného podílu, byla použita metoda tenké vrstvy XRFS. Je to metoda 

nedestruktivní a analyzuje přímo vrstvu prachu na filtru. Pro použití této metody musí být 

samotný přístroj XRFS kalibrován, pomocí referenčních filtrů. Jako kalibraci jsem použila 

kalibrační model vyvinutý na CNT, který byl předmětem řešení diplomové práce [18]. 

Rentgenový fluorescenční spektrometr nám poskytl hodnoty počtu impulsů pro námi 

sledované prvky a z kalibračních závislostí byly odečteny hodnoty koncentrací prvků, pro 

které byly tyto kalibrační křivky sestrojeny. 
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Tyto koncentrace prvků na exponované ploše filtru (µg/cm2) bylo nutno přepočítat na 

koncentraci sledovaných prvků v zachyceném prachu. Naměřená hodnota „plošné“ 

koncentrace se vynásobí exponovanou plochou filtru (průměr 40 mm) a vydělí hmotností 

zachycené vrstvy prachu (tabulka 4). Vypočtené koncentrace prvků v suspendovaném 

podílu prachu zachyceného na filtru jsou uvedeny v tabulce 5. 

                                                     

                       Tabulka 4: Hmotnosti prachů na filtrech 

 

 

         Tabulka 5:  Koncentrace prvků v suspendovaném podílu otěrového prachu 
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 Koncentrace stanovených prvků v suspendovaném podílu otěrového materiálu odebraného 

při frik čních testech jsou u všech tří vzorků srovnatelné, což odpovídá prakticky stejnému 

chemickému složení frikčních kompozitů. Prvek Ba nebyl vyhodnocen, pro velmi nízkou 

koncentraci na filtru, což je způsobeno tím, že částice barytu jsou těžší a nacházejí se spíše 

v sedimentovaném podílu otěrového prachu než v podílu suspendovaném.  

 

4.8. Porovnání výsledků prvkové analýzy otěrového prachu se složením            

       původních vzorků 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny koncentrace vybraných prvků ve vzorcích suspendovaného a 

sedimentovaného podílu otěrového materiálu získané analýzou metodou XRFS (stanovení 

C spalovací metodou). Dále jsou zde uvedeny koncentrace prvků v původních vzorcích, 

vypočtené ze známého složení kompozitů a jejich jednotlivých složek.  

Ve vzorcích otěrového materiálu je vysoký nárůst koncentrace Fe ve srovnání se 

základním materiálem, což je způsobeno otěrem brzdového kotouče. Tím dochází 

k výraznému „naředění“ otěrového materiálu pocházejícího z frikčního kompozitu a tedy 

ke snížení koncentrací ostatních sledovaných prvků. Přesto lze z uvedených výsledků, 

s ohledem na dříve uvedené výsledky, učinit určité závěry o modifikaci otěrového 

materiálu během třecího procesu. 

Úbytek uhlíku v otěrovém materiálu je v souladu s výsledky analýz metodou SEM a EMA 

(viz. kap. 4.4.3). Frikční materiál se při tření ochuzuje o uhlíkové složky, které částečně 

unikají do okolí v podobě oxidů.  

V sedimentovaném podílu otěrového materiálu dochází ke zvýšení obsahu mosazi a 

zirkonu vzhledem k jejich obsahu v základním materiálu a naopak ke snížení obsahu 

v podílu suspendovaném. Je to zřejmě způsobeno relativně vysokou měrnou hmotností, 

obou složek. V případě zirkonu se z povrchu vytrhávají celé původní částice, které jsou 

schopny šířit se pouze na velmi krátkou vzdálenost. Zrna mosazi jsou naopak při třecím 

procesu deformována, ovšem pravděpodobně nedochází k jejich výraznému zmenšení a 

proto rovněž velmi rychle sedimentují. Baryt, s vysokou měrnou hmotností, se vyskytuje 

v suspendovaném podílu prakticky ve stejné koncentraci jako v původním materiálu a jeho 
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koncentrace v suspendovaném podílu byla nižší než mez stanovitelnosti použitou metodou. 

Baryt při tření vytváří tenký film na povrchu vzorků a zaplňuje nerovnosti povrchu, 

vznikající vytrháváním tvrdých složek (viz kap. 4.4.3). 

Naopak stibnit přechází do obou složek otěrového materiálu přibližně rovnoměrně, jeho 

koncentrace ve sledovaných frakcích je srovnatelná. Podobně se chovají také silikátové 

složky (vermikulit), které ovšem nebyly stanoveny v prachu zachyceném na filtrech.   

 

  Tabulka 6: Koncentrace prvků v základních materiálech a v otěrovém prachu 

 

Vysvětlivky:  

A- koncentrace prvků v základním materiálu 

B- koncentrace prvků v sedimentovaném podílu otěrového prachu 

C- koncentrace prvků v suspendovaném podílu otěrového prachu 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo studium modifikace frikčních kompozitů používaných 

v brzdových systémech automobilů při třecím procesu. V práci byly použity tři laboratorní 

vzorky frikčních kompozitů lišící se použitými vláknitými materiály ke zpevnění 

pryskyřičné matrice. Ke studiu byly použity metody světelné mikroskopie, skenovací 

elektronové mikroskopie v kombinaci s rentgenovou mikroanalýzou, rentgenové 

fluorescenční spektrometrie a rentgenové difrakční analýzy. Obsah uhlíku byl stanovován 

spalovací metodou a následnou analýzou uvolněného oxidu uhličitého metodou 

infračervené spektrometrie. Byly analyzovány sedimentovaný a suspendovaný podíl 

otěrového materiálu a frikční vrstva vytvořená na povrchu vzorků při frik čních testech. 

Získané výsledky byly porovnány se složením původních frikčních kompozitů. 

Při třecím procesu se na povrchu frikčního materiálu vytváří velmi tenká vrstva značně 

obohacená železem, které se přenáší z protilehlé třecí plochy (brzdový kotouč). Na 

povrchu frikčního kompozitu se vytvořil tenký film barytu, který zaplňuje nerovnosti 

povrchu vznikající vytrháváním tvrdých částic (zirkon). Dochází také k ochuzení 

povrchové vrstvy o uhlík, vlivem tepelné degradace fenolické pryskyřice a úniku uhlíku 

v podobě jeho oxidů (CO2, CO). Další uhlíkaté složky (grafit, koks) se uvolňují v podobě 

velmi jemných částic.  

Při tření dochází v povrchové vrstvě k částečné oxidaci kovových složek. Ve frikční vrstvě 

a zejména v otěrovém prachu byly prokázány oxidy železa (magnetit), mědi (CuO) a zinku 

(ZnO). Oxidace sulfidů (stibnit) nebyla, pravděpodobně vzhledem k jeho nízké koncentraci 

ve vzorcích, prokázána.   

Sedimentovaný podíl otěrového materiálu je, vedle Fe, výrazně obohacen také o mosaz a 

zirkon, v suspendovaném podílu se tyto složky vyskytují v nižší koncentraci než 

v základním materiálu. Uplatňuje se zde relativně vysoká měrná hmotnost složek a velikost 

uvolňovaných částic. Další složka o vysoké měrné hmotnosti, baryt, vytváří vlivem třecího 

procesu na povrchu vzorků velmi tenký film a jeho obsah v sedimentovaném podílu 

odpovídá složení původních vzorků. Do suspendovaného podílu přechází baryt v omezené 

míře.   



44 

 

Stibnit přechází do obou složek otěrového materiálu přibližně rovnoměrně, jeho 

koncentrace ve sledovaných frakcích je srovnatelná. Podobně se chovají také silikátové 

složky (vermikulit).   

Charakter uvolňovaných částic (velikost a tvar) v sedimentovaném podílu odpovídá 

charakteru původních komponent kompozitu. Suspendovaný podíl zachycený na filtru 

obsahuje částice značně deformované, většinou kulovitého tvaru, o velikosti cca 1 - 5 µm. 
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