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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato práce shrnuje poznatky ohledně odlehčovacích brzd nákladních vozidel a autobusů. 

Zabývá se principem jejich funkce a konstrukčním řešením. Práce je rozdělena na pět zá-

kladních částí. První část popisuje potřebný brzdný výkon pro zpomalení vozidla. Druhou 

část tvoří základní charakteristika odlehčovacích brzd. Obsahem třetí části je rozdělení a po-

pis jednotlivých druhů. Čtvrtá část srovnává jednotlivé druhy retardérů. Poslední část je vě-

nována vývojovým trendům. Práce má charakter rešerše a neobsahuje žádné vlastní kon-

strukční návrhy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

odlehčovací brzda, retardér, motorová brzda, výfuková brzda, elektromagnetická brzda,  

hydrodynamická brzda 

ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of retarders for trucks and buses. It concentrates on the fun-

damentals of their function and their construction. The thesis is divided into five main chap-

ters. The first chapter describes braking power necessary to slow down the vehicle. The se-

cond chapter focuses on the main characteristics of retarders. The third chapter contains a 

description of their basic types. The fourth chapter compares these separate types. The conc-

luding chapter of this thesis is dedicated to development trends. The thesis has a research 

character and does not contain new construction proposals. 
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retarder, engine brake, exhaust brake, electromagnetic retarder, hydraulic retarder 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Brzdové systémy se řadí mezi nejdůležitější systémy z hlediska aktivní bezpečnosti motoro-

vých vozidel. Tvoří je všechny konstrukce montované do vozidla, které se podílejí na snížení 

rychlosti, na jeho úplném zastavení nebo na zajištění vozidla proti samovolnému pohybu. 

Brzdovým systémům je věnována velká pozornost, neboť jsou nedílnou součástí bezpečné 

jízdy a v kritických situacích mohou zachránit lidské životy. 

Většina brzdových soustav pracuje na principu záměrného zvětšování odporu tření mezi pev-

nými a rotujícími částmi motorového vozidla. V třecích částech se mění kinetická energie na 

energii tepelnou, která se odvádí do okolního prostředí. Tepelnou energii je nutno odvádět, 

aby nedošlo k poškození brzd. 

U těžkých nákladních vozidel a autobusů jsou brzdové systémy doplněny pomocnými brzd-

nými soustavami (odlehčovací brzdy), které pomáhají snižovat rychlost vozidla, zejména při 

sjíždění dlouhých svahů, kde se vyskytuje riziko přehřátí třecích brzd. Cílem této bakalářské 

práce je rozdělení jednotlivých typů odlehčovacích brzd, popis jejich konstrukčního provede-

ní, principu funkce a vývojových trendů.  
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 1 BRZDNÝ VÝKON 
Brzdění vozidla je hlavním problémem u těžkých vozidel. Potencionální a kinetická energie 

vozidla je úměrná jeho hmotnosti. Potřeba použití pomocného brzdového systému je výsled-

kem nedostatečného přirozeného zpomalování. Mezi přirozené zpomalování patří valivý od-

por pneumatik, aerodynamický odpor vozidla a třecí ztráty hnacího ústrojí. Osobní automobil 

může vážit 1 tunu, přičemž typické nákladní vozidlo dosahuje hmotnosti až 36 tun. Pomocné 

brzdné systémy minimalizují rychlostní rozdíly mezi osobními a nákladními automobily.[1] 

Celkový brzdný výkon je ovlivněn několika faktory. Pokud jsou kola připojena k motoru, 

tedy zařazený rychlostní stupeň, pak síly přispívající k celkovému brzdnému výkonu jsou:[2] 

 aerodynamický odpor vozidla 

 valivý odpor pneumatik 

 brzdná síla třecí brzdy nebo retardéru vytvořená na každém brzděném kole 

 třecí ztráty vzniklé v hnací soustavě 

Za předpokladu zanedbání přirozeného zpomalení, pro úhel klesání mezi vodorovnou rovinou 

a cestou  = 0° , rychlost v a celkovou hmotnost vozidla m je kinetická energie vozidla:[1] 

   
    

 
          (1) 

Celkový brzdný výkon potřebný k zpomalení vozidla:[1] 

     
   

  
              (2) 

Důležitější je výkon pro udržování konstantní rychlosti při sjíždění svahů. V tomto případě je 

zrychlení a = 0 a potencionální energie vozidla je dána vztahem:[1] 

                       (3) 

Celkový brzdný výkon pro udržení konstantní rychlosti je:[1] 

     
   

  
                   (4) 

Z rovnice (4) je vidět, že brzdný výkon je přímo úměrný hmotnosti vozidla, rychlosti při sjíž-

dění svahů a úhlu klesání.[1] 
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 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA RETARDÉRŮ 
U těžkých užitkových vozidel jsou brzdové systémy podle zákonných požadavků doplněny 

zpomalovacími soustavami. Odlehčovací brzdy, tzv. retardéry, napomáhají těžkým užitkovým 

vozidlům snižovat jejich rychlost. Primárně jsou retardéry vnímány jako bezpečnostní zaříze-

ní pro těžká nákladní vozidla. Používají se zejména při sjíždění dlouhých svahů, kde hrozí 

riziko přehřátí třecích brzd. Důsledkem tření vznikají extrémně vysoké teploty a dochází 

k výraznému snížení účinnosti třecích brzd. Proto se pro kontrolu rychlosti při sjíždění svahů 

používají retardéry. Provozní brzda je pak vždy připravena pro úplné zastavení vozidla, pokud 

si to situace vyžádá. Nicméně, je zde i hledisko úspory financí. Pro zmírnění opotřebení tře-

cích brzd se ke snižování rychlosti, u které je potřeba pouze nízký brzdný moment, častěji 

využívají retardéry. Jako prevenci před ztrátou brzdného účinku a následné ztrátě kontroly 

rychlosti, sjíždějí řidiči těžkých nákladních vozidel dlouhé svahy nízkou rychlostí s nízkým 

převodovým stupněm. Retardéry nemusí zastavit vozidlo úplně, ale jejich účinek by měl 

vzrůstat se zvyšující se rychlostí vozidla. Jedná se o konstrukčně propracovaná zařízení, která 

vhodně zasahují do hnacího ústrojí jedoucího vozidla. Pracují na principu přeměny kinetické 

energie na teplo bez tření pevných materiálů mezi sebou. Nelze je použít jako brzdy parkova-

cí, jelikož jsou v činnosti tehdy, když se vozidlo pohybuje.[2, 3] 

2.1 ROZDĚLENÍ RETARDÉRŮ 

Všechny retardéry patří do kategorie pomocných brzd, které doplňují brzdy provozní. Pomoc-

ná brzda je brzda kontinuální, ve které se brzdný moment negeneruje třením mezi dvěma plo-

chami, jako například mezi obložením a bubnem. V podstatě pracují bez opotřebení brzd.[1] 

Retardéry můžeme řadit do dvou kategorií podle zahrnutí převodovky k přenosu brzdného 

účinku. Retardéry hnacího ústrojí nebo motorové retardéry. Retardéry hnacího ústrojí použí-

vají točivý moment rotačních částí spojených s koly bez zahrnutí převodovky. Motorové re-

tardéry používají pro přenos brzdného účinku převodovku. Produkují brzdnou sílu pouze teh-

dy, když je zařazen rychlostní stupeň. Motorové retardéry se nejčastěji používají u těžkých 

nákladních vozidel s dieselovým motorem. Retardéry hnacího ústrojí se obvykle používají u 

středně výkonných dieselových motorů, například u autobusů hromadné dopravy nebo vozi-

del pro svoz odpadu, kde dochází k neustálému zastavování a rozjíždění.[1, 2]  

Primárně se retardéry dělí do čtyř hlavních skupin na základě generování brzdného momentu 

a následnému odvodu vzniklého tepla. Motorová brzda, výuková brzda, elektromagnetická 

brzda a hydrodynamická brzda viz tabulka 1.1.[2] 

2.2 ROZLOŽENÍ BRZDNÉ SÍLY 

Úlohou retardéru je doplňovat provozní brzdy dosažením dostatečného brzdného výkonu a 

optimálního rozložení brzdné síly mezi všemi nápravami za různých provozních podmínek. 

Například vyložené a naložené vozidlo, na suché, mokré či namrzlé silnici. Optimální rozlo-

žení brzdné síly nastává tehdy, pokud je dodržena podmínka, že adhezní limity náprav mezi 

pneumatikou a silnicí jsou si rovny. Brzdná síla působící na hnanou nápravu by neměla pře-

kročit hranici adheze, aby nedošlo k zablokování kol. Je třeba poznamenat, že na rozdíl od 

provozních brzd, které obvykle působí na hnací i hnaná kola, působí retardéry pouze na hnací 

kola. Vzhledem k tomu může mít retardér odlišné charakteristiky při brzdění než má provozní 

brzda. Pro lehce naložené nákladní vozidlo při jízdě na kluzké vozovce může mít použití ma-

ximální brzdné síly za následek ztrátu směrové stability.[1]  
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Tabulka 2.1 Hlavní skupiny retardérů[2] 

Motorová brzda Výfuková brzda Elektromagnetická brzda Hydrodynamická brzda

Zdroj brzdného 

momentu
Stlačování vzduchu Stlačování vzduchu Indukce vířivých proudů Sdílení kapaliny

Odvod tepla

Chladící systém 

motoru a výfukový 

systém

Chladící systém 

motoru a výfukový 

systém

Cirkulace vzduchu

Chladící systém motoru 

nebo oddělený výměník 

tepla

Umístění točivého 

momentu
Motor Motor

Hnací ústrojí, náprava 

přívěsu

Hnací ústrojí, náprava 

přívěsu

Kapacita ve srovnání 

s motorem
60-100% 30-70% 50-150% 50-150%

Použití Dieselové motory
Čtyřdobý spalovací 

motor
Užitková a terénní vozidla Užitková a terénní vozidla

Závislost síly na 

otáčkách
Lineární Lineární Lineární Kubická

Doba odezvy 0.1-0.2 sekundy 0.2-2 sekundy 0.1-0.2 sekundy 0.3-2 sekundy

Hluk Vysoký Nízký Velmi nízký Velmi nízký

Ztráta výkonu - - 50% po 20 minutách -

Hlavní skupiny retardérů
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2.3 VÝHODY RETARDÉRŮ 

Používání retardérů má následující výhody:[1] 

 Kontrola rychlosti vozidla pro bezpečnou jízdu. Provozní brzdy zůstávají v klidu a 

mají dostatečnou rezervu pro bezpečné zastavení v případě nouze. 

 Snížení tepelného zatížení, opotřebení provozních brzd a zvýšení jejich životnosti mé-

ně častým používáním. 

 Prodlužuje životnost pláště pneumatik udržováním nízkých teplot provozních brzd.  

 Zvyšuje ovladatelnost vozidla a snižuje únavu řidiče, způsobenou opakovaným použí-

váním provozních brzd. 

 Zvýšení produktivity vozidla a více ujetých kilometrů v důsledku snížení celkové do-

by jízdy udržováním kontrolní rychlosti při sjíždění. Ostatním účastníkům silničního 

provozu není bráněno v jízdě, pokud je rychlost sjíždění dostatečně vysoká. 

 Šetří celkové náklady na provoz vozidla. Úspory ze zvýšení životnosti brzdového ob-

ložení. Snížení nákladů na dlouhodobou údržbu. Kratší doba jízdy a eliminace poško-

zení nebo zranění při dopravní nehodě vzniklé selháním brzd. 

 Některé retardéry udržují teplotu motoru na provozní úrovni. To přináší výkonnostní 

výhody. 

2.4 CÍLE PŘI KONSTRUKCI RETARDÉRŮ 

Mezi cíle při konstrukci retardérů patří následující:[1] 

 Dosáhnout úrovně brzdného výkonu pro plynulé a kontrolované brzdění. 

 Vyřešit koordinaci dynamického brzdění mezi retardérem a provozní brzdou za růz-

ných provozních podmínek. 

 Vytvořit dostatečné přídavné chlazení pro odvod tepla při maximálním brzdném vý-

konu, zejména pro retardéry hnacího ústrojí. 

 Snížit zvýšený hluk motoru při použití motorové brzdy. 

 Přijatelná hmotnost a velikost přidaného retardéru. 

 Dosažení nejkratší odezvy připojení a odpojení retardéru. 

 Levná konstrukce retardéru.  
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 3 JEDNOTLIVÉ DRUHY RETARDÉRŮ 

3.1 MOTOROVÁ BRZDA 

3.1.1 CHARAKTERISTIKA 

Při použití motorové brzdy je brzděn motor, který je spojen s hnacími koly. Díky tomu je vy-

voláno brzdění hnacích kol a snižování rychlosti vozidla. Motorová brzda je založena na prin-

cipu změny tlaku ve výfukovém systému, což je docíleno změnou časování ventilového roz-

vodu a přerušením přívodu paliva. Největší výhodou motorových brzd je nízká pořizovací 

cena a v celku jednoduchá konstrukce.[3] 

Motorová brzda vytváří brzdný moment, který mírně klesá s klesajícími otáčkami motoru. 

Maximálního momentu je dosaženo při maximálních otáčkách. To nastane zařazením nejniž-

šího převodového stupně, který je možný při dané rychlosti vozidla. Přestože brzdný výkon 

závisí na konstrukčním provedení retardéru, je limitován výkonem a kompresním poměrem 

motoru. Brzdný výkon dosahuje 60‒100 % výkonu motoru.[2] 

Motor, který neabsorbuje velké množství energie při sjíždění dlouhých svahů, se ochladí. 

Ochlazení vede k cyklickému tepelnému namáhání a následně k méně efektivnímu chodu, kdy 

je motor znovu použit pro generování výkonu. Při použití motorového retardéru je motor za-

hříván během klesání a jeho teplota je udržována v blízkosti normální provozní teploty. Vý-

sledkem je zvýšení životnosti motoru díky udržování konstantní teploty. Motorové retardéry 

nabízí velkou flexibilitu. Jejich výkon lze regulovat vhodnou volbou rychlostního stupně. 

Nicméně může nastat problém, kdy je rychlost motoru příliš velká a nelze přeřadit na nižší 

rychlostní stupeň pro získání většího brzdného momentu. V tom případě musí zůstat zařazený 

vyšší stupeň a využívají se základní brzdy vozidla.[2]  

3.1.2 PRINCIP FUNKCE MOTOROVÉ BRZDY 

Při činnosti motorové brzdy se motor využívá jako vzduchový kompresor. Během normálního 

chodu čtyřdobého dieselového motoru se v prvním kroku nasává vzduch do spalovacího pro-

storu přes otevřený sací ventil a píst se pohybuje směrem dolů. Po uzavření ventilu se v dru-

hém kroku vzduch stlačuje a píst se dostává do horní polohy. Do spalovací komory je vstřík-

nuta dávka paliva. Kompresí vzroste teplota a dojde k samovznícení směsi. Ve třetím kroku 

dochází k expanzi, která tlačí píst dolů. V poslední fázi se otevře výfukový ventil a spaliny 

jsou vytlačeny do výfukového systému pístem, který směřuje do horní úvratě. V případě pou-

žití motorové brzdy spočívá přeměna motoru na vzduchový kompresor ve změně časování 

výfukového ventilu. Ten se otevře v době, kdy končí druhá fáze a zůstane otevřený v průběhu 

třetí. Ve výsledku je vzniklá energie při kompresním zdvihu ztracena dříve, než začne tlačit 

píst směrem dolů, a to v době, kdy ze spalovací komory unikne vzduch skrz otevřený ventil. 

Při expanzním zdvihu pak vzniká podtlak a zvětšuje se odpor motoru, který vytváří brzdný 

účinek.[2] 

3.1.3 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 

Existují různá konstrukční provedení závislá na výrobci, ale všechna jsou založena na stejném 

principu. Na obrázku 2.1 je provedení od výrobce Jacobs Vehicle Systems. Jednotlivé kroky 

procesu otevření výfukového ventilu jsou následující:[4] 

1. Buzení elektromagnetického ventilu umožňuje motorovému oleji proudit pod tlakem 

do spojovacího průchodu hlavního a vedlejšího pístu. 
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2. Tlak oleje působí na hlavní píst pohybem směrem dolů, až do kontaktu s nastavovacím 

šroubem vahadla. 

3. Když dojde k dotyku, nastavovací šroub vahadla stoupá a tlačí na hlavní píst. Regu-

lační ventil se uzavře. To má přímý efekt na zvýšení tlaku oleje působícího na vedlejší 

píst. 

4. Vysoký tlak oleje tlačí pružinu vedlejšího pístu směrem dolů. Tím se otevřou výfuko-

vé ventily a uvolní stlačený vzduch ve válci do výfukového potrubí a do atmosféry. 

 

Obrázek 3.1 Konstrukční provedení motorové brzdy od výrobce Jacobs Vehicle Systems[4] 

3.1.4 MOTOROVÉ BRZDY DLE VÝROBCE 

JACOBS VEHICLE SYSTEMS 

Široce používaným typem je motorová brzda Jacobs, která byla představena v roce 1961. Srd-

cem brzdy Jacobs je elektricky ovládaný hydromechanický systém, který otevírá výfukový 

ventil v každém válci dříve, než píst dosáhne konce kompresní doby.[4] 

Jacobs Vehicle Systems spolupracuje s řadou různých firem na konstrukci motorových brzd. 

Ve spolupráci s firmami Cummins, XCEC, Navistar, DAF, C&C Trucks, vznikají různá kon-

strukční provedení motorových retardérů.[5] 

MACK 

Výrobce nákladních vozidel Mack, také vyrábí své vlastní retardéry. Mezi ně se řadí motoro-

vé brzdy řady PowerLeash. Tato série zahrnuje motory MP7, MP8 a MP10.[6] 

 MP7PowerLeash – rozsah 1550–2100 otáček pro brzdný výkon 200–313 kW  

 MP8 PowerLeash – rozsah 1550–2100 otáček pro brzdný výkon 238–324 kW 

 MP10 PowerLeash – rozsah 1550–2200 otáček pro brzdný výkon 313–428 kW  
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DAF 

Motorová brzda MX EngineBrake. Jedná se o hydraulickou kompresní brzdu v kombinaci se 

škrticí klapkou ve výfukovém systému. Brzdný výkon dosahuje max. 325 kW u motoru  

MX-11 a max. 370 kW u motoru MX-13 viz obrázek 2.2. Pracuje nezávisle na teplotě moto-

ru.[7] 

 

Obrázek 3.2 Charakteristika motorové brzdy MX EngineBrake[6] 
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3.2 VÝFUKOVÁ BRZDA 

3.2.1 CHARAKTERISTIKA 

Výfuková brzda představuje široce používaný, relativně levný a kompaktní druh retardéru. 

V podstatě se skládá z uzavíracího ventilu ve výfukovém systému, který umožňuje motoru 

chovat se jako nízkotlaký vzduchový kompresor.[4] 

Výkon výfukové brzdy se pohybuje v rozmezí 30–70 % výkonu motoru. Nejvyššího výkonu 

retardér dosahuje při maximálních otáčkách motoru, tedy se zařazeným nejnižším možným 

převodovým stupněm pro danou rychlost vozidla.[2] 

Výhodou je zvýšení životnosti třecích brzd, která se očekává u použití jakéhokoli retardéru. 

Dále lepší udržení konstantní teploty motoru způsobené kompresí vzduchu, kde se mechanic-

ká energie mění na teplo. Nevýhodou je maximální možný brzdný moment, který je závislý 

na výkonu motoru. Také mohou vznikat pulsace vytvořené v motorovém systému sání, které 

vyplývají z tlaku ve válci a otevřeného výfukového ventilu během retardace. Pulsace mohou 

uvolnit nečistoty a přenést je skrz vzduchový filtr. Výfuková brzda je výkonnostně méně 

efektivní, ale obvykle méně hlučná než brzda motorová. Hlavní rozdíl je v brzdném momentu 

s tím výsledkem, že vozidla vybavená výfukovou brzdou musejí sjíždět svahy pomaleji, než 

jsou schopna je vyjíždět.[2, 4] 

3.2.2 PRINCIP FUNKCE A KONSTRUKCE VÝFUKOVÉ BRZDY 

Uzavřením výfukového systému pomocí ventilu docílíme změny motoru na vzduchový kom-

presor. Práce vyprodukovaná pístem při kompresi pak vytváří brzdný moment na klikovou 

hřídel a tím brzdný účinek na straně převodovky a kol. Jako uzavírací ventil se používá klap-

ka (viz obrázek 3.3) nebo šoupátko. Ventil musí být pečlivě navržen tak, aby nebránil nor-

málnímu toku plynů v otevřené poloze. V zavřené poloze musí být zajištěna minimální vůle 

pro průchod plynů, aby nedošlo k poškození dílů motoru. Uzavírací ventil může být ovládán 

manuálně nebo automaticky. V obou případech musí být zajištěno odříznutí přívodu paliva 

před použitím výfukové brzdy a spojení hnaného ústrojí s hnacím, tedy zařazený rychlostní 

stupeň.[4] 

Mezi hlavní faktory při konstrukci výfukové brzdy patří tlak ve výfukovém potrubí a teplota 

výfukových plynů. Výkon retardéru se řídí především těmito faktory: zdvihový objem moto-

ru, otáčky motoru, konfigurace výfukového potrubí, pořadí zapalování válců a předpětí pruži-

ny ventilu.[1] 

Doba odezvy výfukové brzdy je obvykle velice rychlá, přibližně 0,2 sekundy. Doba se zvětšu-

je s objemem výfukového systému, kdy je potřeba více času pro vytvoření zpětného tlaku 

v potrubí.[2] 
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Obrázek 3.3 Uzavírací ventil ‒ klapka[8] 

 

Obrázek 3.4 Princip výfukové brzdy[4] 
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3.2.3 VÝFUKOVÉ BRZDY DLE VÝROBCE 

JACOBS & CNHTC 

Pokročilá technologie zajišťuje konstantní zpětný tlak výfukových plynů, který poskytuje 

lepší brzdný moment pro nákladní vozidla HOWO A7. Jacobs používá speciální pružinu 

k vyvážení zpětného tlaku působícího na těsnění. Vyšší zpětný tlak při nízkých otáčkách a 

jeho kontrola při vysokých otáčkách, může poskytnout o 20 % větší výkon, než u ventilu bez 

otvoru a těsnění. Dále chrání motor uvolněním zpětného tlaku, pokud jsou otáčky příliš vyso-

ké.[5] 

S konstrukčním principem využívání pružiny pro kontrolu tlaku pracuje také firma Pacbrake. 

Modle výfukové brzdy PRXB pracuje v rozsahu 1200‒2500 otáček za minutu a udržuje téměř 

konstantní tlak v potrubí kolem 410 kPa.[8] 

 

 

Obrázek3.5 Jacobs & CNHTC, model ZQ01 ‒ charakteristika[5] 
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3.3 ELEKTROMAGNETICKÁ BRZDA 

3.3.1 CHARAKTERISTIKA 

Retardér zpomaluje vozidlo přeměnou mechanické energie na teplo pomocí vířivé brzdy. Ten-

to typ odlehčovací brzdy není závislý na výkonu motoru a není k němu ani přímo připojen. 

Brzdný výkon se vyvíjí na jiné rotující komponenty. Obvykle na hnací hřídel, v některých 

případech na diferenciál hnací nápravy nebo na nápravu přívěsu.[2] 

Brzdný výkon je tvořen magnetickými tažnými silami. Ty vznikají v důsledku vířivých prou-

dů, vyvolaných rotorem a statorem s elektromagnety. Vířivé proudy mají opačný smysl otá-

čení než rotor, a tím vzniká brzdný účinek. Část mechanické energie z hnacího ústrojí se pře-

mění na teplo.[4] 

Výhodou elektromagnetické brzdy je poměrně snadná konstrukce. Brzdný výkon je téměř 

úměrný síle magnetického pole, čímž je umožněno řidiči volit z mnoha retardačních stupňů 

regulací napájení elektromagnetů. Retardéry jsou vhodné tam, kde dochází k častému střída-

vému zastavovaní a rozjíždění (např. dodávkové vozidlo, lehký nákladní automobil, vozidlo 

pro svoz odpadu, autobus). Nevýhodou je poměrně vysoká hmotnost retardéru, která může 

dosahovat až 300 kg.[1] 

3.3.2 PRINCIP FUNKCE A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ELEKTROMAGNETICKÉ BRZDY 

Ocelový disk (rotor) je připojen na rotující komponentu. Disk se otáčí kolem statoru s pev-

nými elektromagnety, které jsou napájeny z elektrického systému vozidla. Pokud jsou magne-

ty pod napětím, vznikají vířivé proudy působící na disk. Proudy vytvářejí magnetické pole 

opačné orientace, než má magnetické pole pevných elektromagnetů. Výsledný brzdný mo-

ment závisí na síle magnetického pole produkovaného elektromagnety, elektrických a magne-

tických vlastnostech materiálu disku, rychlosti otáčení a konstrukční geometrii.[2] 

Během procesu dochází k zahřívání retardéru. Odvod tepla zajišťují chladící lopatky, které 

jsou součástí rotoru. Při delším používání se disk zahřeje natolik, že jeho elektrické a magne-

tické vlastnosti jsou změněny, což vede k poklesu brzdného výkonu. Po 20 minutách nepřetr-

žitého provozu se sníží výkon téměř na polovinu.[2] 
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Obrázek 3.6 Schéma konstrukce elektromagnetické brzdy[4] 

 

Obrázek 3.7 Charakteristika elektromagnetické brzdy[9] 
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3.3.3 ELEKTROMAGNETICKÉ BRZDY DLE VÝROBCE 

Nejznámější firma v oblasti elektromagnetických brzd je francouzská společnost Telma, která 

vytvořila koncept elektromagnetického retardéru chlazeného vzduchem. Retardéry se dělí do 

sérií AXIAL, FOCAL, AD.[4] 

AXIAL 

Retardéry pro vozidla se středně dlouhým a dlouhým rozvorem, které se montují mezi převo-

dovku a poháněnou nápravu. Do této série spadá retardér typu AC 50–80 (viz obrázek 3.7) se 

specifikacemi:[10] 

 Celková hmotnost: 134 kg 

 Hmotnost rotorů: 34 kg 

 Hmotnost statoru: 100 kg 

 Maximální brzdný moment: 800 Nm 

 Maximální otáčky: 4500 min
-1

 

 

Obrázek 3.8 AXIAL AC 50-80[10] 

FOCAL 

Retardéry pro autobusy s motorem vzadu a vozidla s krátkým rozvorem, které se montují jako 

nástavba převodovky. Nejsilnějším retardérem této série je typ FV83-00 (viz obrázek 3.8) se 

specifikacemi:[11] 

 Celková hmotnost: 247 kg 

 Hmotnost rotorů: 78 kg 

 Hmotnost statoru: 169 kg 

 Maximální brzdný moment: 3000 Nm 
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Obrázek 3.9 FOCAL FV 83-00[11] 

3.4 HYDRODYNAMICKÁ BRZDA 

3.4.1 CHARAKTERISTIKA 

Hydrodynamické retardéry jsou nejvíce nákladné a konstrukčně náročné instalace. Pracují na 

principu sdílení kapaliny. Odpor kapaliny způsobuje přeměnu části kinetické energie na teplo, 

čímž vytváří brzdný účinek. Největší předností hydrodynamického retardéru je mnohem větší 

brzdný účinek, než ostatní retardéry a to zejména při vysokých rychlostech vozidla. Kon-

strukce retardéru je poměrně drahá, zato však disponuje nízkou hmotností, a může tak být 

zabudována do převodovky. Pracovní chod brzdy je velmi tichý. V případě poruchy motoru 

nebo špatného podřazení je hydrodynamická brzda stále v provozu.[4] 

3.4.2 PRINCIP FUNKCE HYDRODYNAMICKÉ BRZDY 

Při aktivaci manuálním spínačem nebo brzdným pedálem obdrží retardér elektrický signál. 

Olej, který se používá jako pracovní kapalina retardéru, je pomocí stlačeného vzduchu přesu-

nut do komory, která se skládá z rotoru a pevného statoru. V závislosti na typu retardéru je 

olej brán z vlastní olejové nádrže retardéru nebo z olejové vany motoru. Také může být použit 

olej z automatické převodovky. Rotor je spojen s hnací hřídelí a jeho otáčky urychlují prou-

dění oleje v komoře. Statorové lopatky zpomalují proudící olej, čímž se snižují otáčky rotoru. 

Vzniká brzdný účinek na hnací hřídel spojenou s koly a vozidlo je zpomalováno. Velikost 

brzdného momentu lze snadno regulovat množstvím pracovní kapaliny v komoře. Při chodu 

retardéru je kinetická energie vozidla přeměňována na teplo, které způsobí zvýšení teploty 

oleje. Přes výměník tepla a chladicí systém vozidla je olej ochlazován. Doba odezvy retardéru 

je závislá na rychlosti plnění komory pracovní kapalinou. Může docházet pouze k půl sekun-

dové prodlevě, avšak ve většině případů je čas prodlevy dvě sekundy.[2, 12] 
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3.4.3 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 

Hydrodynamická brzda se skládá ze statoru, rotoru, připojovací příruby a výměníku tepla. 

Stator a rotor je opatřen lopatkami, které vyvíjejí odpor proti kapalině. Některá provedení 

retardérů mají vlastní olejovou nádrž. 

 

Obrázek 3.10 Schéma konstrukce hydrodynamické brzdy[3] 

3.4.4 HYDRODYNAMICKÉ BRZDY DLE VÝROBCE 

VOITH 

Retardéry Voith pracují téměř bez opotřebení a při sjezdu dlouhých svahů zůstávají vždy plně 

použitelné. Při vysokých rychlostech disponují enormně vysokým brzdným výkonem až 

700 kW. Díky tak vysokému výkonu a zároveň nízké hmotnosti zachytí v krátkém čase velké 

množství energie. Retardéry také používají vlastní zásobu oleje, tím může být olej vystaven 

zatížení v oblasti nejvyšších povolených provozních teplot. Retardéry Voith se dělí do dvou 

druhů, inline a offline. [13] 

Retardéry Voith Inline 

Instalace se provádí na převodovku, nebo volně na hnací řetězec. Retardéry jsou spojeny 

s kloubovým hřídelem vozidla.[13] 

 VR 120 Pro turistické a linkové autobusy. Nákladní vozy střední velikosti (např. pře-

pravníky aut) a mobilní jeřáby. 
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 VR 123 Tento typ retardéru byl vyvinut pro použití v nákladních vozech a autobusech 

do celkové hmotnosti 18 tun. 

 VR 133-2 Nejsilnější retardér s vysokým brzdným momentem při nízké váze. Pro 

speciální vozidla, nákladní vozidla a turistické autobusy těžké třídy. 

Retardéry Voith Offline 

Retardéry Voith Offline jsou rychloběžné retardéry, které mají zvýšené otáčky oproti otáčkám 

kloubového hřídele pomocí převodu ozubenými koly. Jsou kompaktní a již od malých rych-

lostí mají vysoký brzdný výkon.[13] 

 VR 115 E Vyvinut primárně pro autobusy se systémem převodovka ‒ retardér. 

 VR 115 HV Tento typ je montován na koncernovou převodovku MB/ Powershift a 

byl vyvinut pro užitková vozidla Mercedes-Benz Actros a Axor. 

 VR 3250 Ve spojení s převodovkou Renault Optidriver je používán ve vozech Renault 

Magnum, Renault Premium, Renault Lander a Renault Kerax. Použití s převodovkou 

Volvo v nákladních vozech řady FH a FM a v autobusech Volvo. 

Tabulka 3.1 Technické údaje[13] 

VR 120 VR 123 VR 133-2 VR 115E
VR 115 

HV
VR 3250

Maximální jmenovitý brzdný moment 

retardéru na kloubové hřídeli [Nm]
2 000 1 500 4 000 3750 3500 3250

Maximální otáčky kloubového hřídele 

[min
-1

]
3 400 3 150 2 800 2400 2480 2500

Hmotnost bez provozního média [kg] 65 52,5 85 65 62 59

Specifický brzdný moment [Nm/kg] 31 29 47 58 56 55
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4 SROVNÁNÍ RETARDÉRŮ 
Retardéry jsou porovnávány podle následujících charakteristik:[1] 

 Poměr přeměny energie (přeměna kinetické energie na teplo) 

 Odvod tepla 

 Maximální výkon 

 Poměr brzdného výkonu (maximální brzdný výkon retardéru k maximálnímu výkonu 

motoru) 

 Poměr výkonu k hmotnosti 

 Váha 

 Hluk 

 

Hydrodynamický a elektromagnetický retardér dokáže vyvinout značně vyšší brzdný výkon, 

než je jmenovitý výkon motoru. Brzdný výkon, který dokáže vyvinout motorová brzda je 

srovnatelný s výkonem motoru. Výfuková brzda obvykle vytváří značně nižší brzdný vý-

kon.[1] 

Velice důležitý je brzdný moment v rozsahu střední rychlosti. Brzdný moment u hydrodyna-

mického a elektromagnetického retardéru pro střední a vysoké rychlosti je limitován teplotou 

chladícího média. Retardéry hnacího ústrojí poskytují nízký výkon při pomalých rychlostech 

a vysoký výkon při vyšších rychlostech vozidla. Motorové retardéry mohou naopak při niž-

ších rychlostech produkovat vysoký výkon, kterého dosáhnou zvýšenou rychlostí motoru pod-

řazením.[1] 

Poměr výkonu k hmotnosti udává kompaktnost retardéru. Poměr u hydrodynamického retar-

déru je v řádu 13 kW/kg. Poměr u výfukové brzdy je okolo 22 kW/kg a u motorové brzdy 

7‒8 kW/kg.[1] 

Retardéry hnacího ústrojí a výfuková brzda jsou při chodu velice tiché, většinou nejsou hluč-

nější než motor. Motorová brzda je hlučná kvůli vysokofrekvenčním výfukovým tlakovým 

vlnám, které jsou způsobené uvolněním kompresního procesu.[1] 
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5 VÝVOJOVÉ TRENDY 
Nároky na nákladní dopravu se stále zvyšují. Jednak jsou to vzrůstající hmotnosti přepravo-

vaného nákladu, který je potřeba dopravit v co nejkratším možném čase a pak také vzrůstající 

intenzita dopravy a s ní spojená rizika dopravních nehod. To a mnohé další má ekonomický a 

bezpečností dopad na inovaci retardérů. Vývoj zahrnuje nová konstrukční vylepšení pro zajiš-

tění dostatečného výkonu, snížení hmotnosti samotného zařízení, zajištění dostatečného od-

vodu tepla chladicím systémem, celkovou automatizaci retardérů a mnohá další. Všechna tato 

vylepšení se provádí s cílem zvýšení bezpečnosti na cestách a snížení výrobních a provozních 

nákladů. 

Příkladem je vylepšení motorové brzdy na automatickou verzi. Řidič tak nemusí přemýšlet, 

který rychlostní stupeň pro určitý brzdný účinek retardéru musí při sjíždění zařadit. Nadále 

nemusí používat provozní brzdy, aby udržel rychlost motoru kolem 2000 otáček za minutu a 

neriskoval tak riziko překročení jeho rychlosti. Retardér sám přeřadí rychlostní stupeň. Auto-

matická kontrola trakce a brzdného výkonu jsou skvělou vlastností a výhodou pro řidiče, kte-

rý se může plně věnovat řízení vozidla.[14] 

5.1 RETARDÉR S PERMANENTNÍMI MAGNETY 
V roce 2008 největší světový výrobce brzd s permanentními magnety Sumitomo Metal 

Industries, Ltd. společně s nejznámějším německým výrobcem hydrodynamických retardéru 

Voith založili specializovaný vývoj nového typu retardéru s permanentními magnety. Během 

pouhých dvou let vyvinuli revoluční koncept brzdění vozidla s nejsilnějším permanentním 

magnetem, který je v posledních letech široce používaný u 7,5‒16 tunových nákladních vozi-

del a autobusů. Retardér je vynikajícím, vysoce ceněným novým typem pomocné brzdy.[15]  

Mezi hlavní výhody patří:[13, 15] 

 Velmi snadná montáž a demontáž 

 Vyšší průměrné rychlosti 

 Nízká hmotnost, malá velikost 

 Není zapotřebí žádné přídavné energie 

 Bezúdržbová po celou dobu 

 Rychlá návratnost investice 

 Kratší brzdná dráha 

 Nepřetržité používání permanentního magnetu samo o sobě nevytváří teplo 

 Výrazně vyšší, stabilní a trvalý brzdný výkon 

5.1.1 PRINCIP FUNKCE 

Funkce magnetického retardéru je založena na principu vířivých proudů bez použití přídavné 

energie. Permanentní magnety jsou ve statoru uspořádány tak, že jejich protější póly jsou 

umístěny vedle sebe. Pokud je retardér vypnutý, magnety jsou přemostěny a magnetické silo-

čáry protékají skrze pólový nástavec. Při zapnutí retardéru jsou magnety pomocí stlačeného 

vzduchu spojeny přímo s pólovým nástavcem a magnetické siločáry začnou protékat skrz 

rotor. Generují se silné vířivé proudy, které působí proti otáčení statoru a zpomalují vozi-

dlo.[13] 
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VÝVOJOVÉ TRENDY 

 
5.1.2 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 

Brzda s permanentními magnety se obvykle skládá ze statoru (rámu) a rotoru. Stator je po 

obvodu rovnoměrně osazen permanentními magnety se střídajícími se opačnými póly. 

 

Obrázek 5.1 Konstrukce magnetického retardéru[13] 
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
Brzdové systémy jsou jedny z nejvýznamnějších prvků bezpečnosti provozu. Jedná se o kon-

strukčně propracovaná zařízení, která přeměňují jeden druh energie na druhý (např. kinetická 

energie na teplo). Úkolem brzdových systémů je zajistit postupné snižování rychlosti vozidla, 

jeho úplné zastavení, popřípadě setrvání vozidla v nehybném stavu. Dále pomáhají kontrolo-

vat a udržovat stabilitu a ovladatelnost vozidla. Jsou zde kladeny vysoké nároky na požadav-

ky, jakými jsou např.: vysoká účinnost a spolehlivost, zachování stability a ovladatelnosti, 

vhodné rozložení brzdné síly na nápravy a kola. Požadavky jsou stanoveny mnoha předpisy a 

zajišťovány mnoha zkouškami a kontrolami. 

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky v oblasti brzdění těžkých užitkových vozi-

del, která využívají ke svému zpomalení pomocné brzdné systémy tzv. retardéry. Rozdělení 

jednotlivých typů a popis těchto systému, jejich konstrukční provedení a princip funkce. Po-

sledním cílem je popis vývojových trendů v oblasti pomocných brzd. 

Funkce pomocných brzdových systémů je založena na principu přeměny kinetické energie na 

teplo bez třecích ztrát. U provozní brzdy, která pracuje na principu tření mezi rotující částí a 

brzdným členem, se při častém používání značně zvyšuje teplota, což vede ke ztrátě brzdného 

účinku. Proto jsou těžká užitková vozidla opatřena pomocnými brzdami, které zpomalují či 

udržují konstantní rychlost. Provozní brzdy jsou odlehčeny od zátěže a připraveny na situace, 

ve kterých je potřeba vozidlo zcela zastavit.   

V první části byl shrnut potřebný brzdný výkon pro zpomalení či udržení konstantní rychlosti 

vozidla. Druhá část se věnovala základní charakteristice retardérů, jejich výhodám a kon-

strukčním požadavkům. Dále byly jednotlivé druhy vyobrazeny dle konstrukčního provedení 

a principu funkce. Poslední část se zabývala vývojovými trendy. Vývoji v oblasti pomocných 

brzd je věnována stále větší pozornost. V důsledku zvyšujících se nároků na bezpečnost jízdy 

a velké konkurence dochází k neustálým konstrukčním vylepšením. V nedávné době došlo 

k vývojovému pokroku vytvořením nového typu retardéru s permanentními magnety.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
a [ms

-2
]  zrychlení vozidla 

Ek [J]  kinetická energie vozidla 

Ep [J]  potenciální energie vozidla 

g [ms
-2

]  tíhové zrychlení 

m [kg]  celková hmotnost vozidla 

MB [Nm]  brzdný moment 

n [min
-1

]  otáčky 

Pb,h [W]  celkový brzdný výkon potřebný k zpomalení vozidla 

Pb,s [W]  celkový brzdný výkon pro udržení rychlosti při sjíždění 

t [s]  doba od počátku zpomalování 

v [ms
-1

]  rychlost vozidla 

 

 

 

 


