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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá meraním spomalenia nákladných vozidiel pri brzdení 

motorom. Hmotnosť daných vozidiel je väčšia ako 12 t. Diplomovú prácu je možné rozčleniť 

na teoretickú časť a na praktickú časť. 

V teoretickej časti sú vymedzené odborné predpoklady k úspešnému zvládnutiu danej 

problematiky. Dôraz sa kladie na konštrukciu nákladných vozidiel a na jazdné odpory, ktoré 

značne ovplyvňujú priebeh spomalenia. Diplomová práca rozoberá aj technické riešenie 

jednotlivých možností brzdenia a tiež funkciu prevodovky. 

V praktickej časti je popísaná metodika merania. Uvedené sú tiež meracie prístroje, 

prostredníctvom ktorých sa merania realizovali. Hlavnú časť práce tvoria namerané hodnoty 

jednotlivých nákladných vozidiel a samotná interpretácia nameraných hodnôt. V závere 

diplomovej práce je uvedené výsledné hodnotenie nameraných dát. 

Abstract 

This thesis is dealing with measuring the deceleration of lorries when they are braked 

by the engine. The weight of the vehicles given is bigger than 12 tons. The thesis can be 

divided into theoretical and practical part. 

In the theoretical part there are special presumptions to manage the given problem 

successfully. The stress is on the construction of lorries and on driving resistances which 

influence the process of deceleration a lot. The thesis also analyses the technical solution of 

each possibilities of braking and also the function of the gearbox. 

In the practical part the method of measuring is described. The measurement devices 

are also given through which the measurements were realized. The main part of this work is 

made by measured values of each lorries and the interpretation of measured values itself. The 

final evaluation of measured data are mentioned at the end of the thesis. 

 

Kľúčové slová 

Nákladné vozidlo, jazdné odpory, spomalenie, brzdenie motorom, motorová brzda, retardér. 

Keywords 

Lorry, driving resistances, deceleration, engine breaking, exhaust valve brake, retarder. 
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 ÚVOD 

Nedeliteľnou súčasťou nášho každodenného života je nákladné vozidlo. Každý deň sa 

po celom svete prevážajú milióny ton tovaru. Prvé nákladné vozidlo bolo verejnosti 

predstavené po desaťročnom odstupe po tom, čo svetlo sveta uzrel prvý osobný automobil. 

Prelomový bol rok 1896, kedy Gottlieb Daimler skonštruoval a zrealizoval prvé nákladné 

vozidlo na svete. Výkon jeho nákladného vozidla mal necelých 3 kW, dokázal prevážať tovar 

s hmotnosťou 1,5 t. 120 rokov je dlhá doba. Počas tohto obdobia prechádzalo nákladné 

vozidlo mnohými vývojovými etapami. Dnešná podoba nákladného vozidla vznikla vďaka 

pokrokovým nápadom a inovatívnym schopnostiam konštruktérov a dizajnérov. Pasívna 

a aktívna bezpečnosť, poskytovaná vozidlom, hrala významnú úlohu vo všetkých vývojových 

etapách. Brzdová sústava je najdôležitejším faktorom pri zabezpečení aktívnej bezpečnosti.  

Pri spracovaní problematiky diplomovej práce s názvom: „Meranie spomalenia 

nákladných automobilov nad 12 ton pri brzdení motorom“, bolo mojou snahou spracovať 

a poskytnúť vierohodné informácie o spomalení nákladného vozidla pri brzdení motorom. 

V teoretickej časti diplomovej práce som mal za úlohu pripraviť teoretický základ pre 

zoznámenie sa s nákladnými vozidlami. Zameral som sa na dôležitosť jazdných odporov, 

ktoré majú značný vplyv na samotnú jazdu. V práci som tiež spomenul technické riešenie 

jednotlivých spôsobov brzdenia, technické riešenie prevodoviek. Tie tvoria nedeliteľnú súčasť 

každého jednotlivého vozidla. Hlavnú časť diplomovej práce tvoria namerané hodnoty 

spomalenia. Meranie sa uskutočnilo na troch rôznych nákladných vozidlách. Rozdiely hodnôt 

spomalenia jednotlivých vozidiel závisia od typov ich prevodoviek, od typov namontovaných 

odľahčovacích bŕzd. To má podstatný vplyv na konečné výsledky priečneho spomalenia. Dva 

z vozidiel boli vybavené 12 stupňovou automatickou prevodovkou. Jedno vozidlo bolo 

vybavené 16 stupňovou manuálnou prevodovkou. Odľahčovacie brzdy vytvárali podstatné 

technické rozdiely vo vybavenosti vozidiel. Jedno vozidlo bolo vybavené 5 stupňovou 

hydrodynamickou odľahčovacou brzdou. 

Dôležitá je konečná interpretácia dosiahnutých výsledkov a vzájomné porovnanie 

nameraných dát.  



 

1  N

N

nákladu

malé ná

 p

 v

 s

 s

 f

N

skriňové

d) skláp

U

možné p

kolesá a

kolies sú

N

vozidiel

 

NÁKLA

Nákladné v

u nad 1,5 t.

ákladné vozi

pikap, 

valníkové n

sklápacie ná

skriňové ná

furgon. 

Na nasledu

é dodávkov

pacie náklad

U nákladný

poznať, koľ

a zároveň sú

ú poháňané

Na obr. č. 

l značky MA

ADNÉ VO

vozidlo je ty

. Nákladné 

idlá. Základ

nákladné vo

ákladné voz

ákladné vozi

ujúcom obr

vé vozidlo, b

dné vozidlo,

Obr. č. 1

ých vozidiel

ľko kôl je p

ú všetky poh

é štyri. (6, s.

2 uvádzam

AN.  

OZIDLÁ

yp úžitkovéh

vozidlá, kt

dné druhy n

zidlo, 

zidlo, 

idlo, 

rázku som 

b) valníkov

, e) skriňové

1 – Základné

 sa bežne p

oháňaných.

háňané. Pri 

. 120) 

m rôzne mo

13 

Á 

ho vozidla, 

torých hmo

nákladných v

znázornil j

vé dodávkov

é nákladné 

é druhy nák

používa tzv.

. Napr. ozna

označení 6

ožnosti prev

ktoré slúži 

otnosť nepre

vozidiel sú 

jednotlivé 

vé vozidlo, c

vozidlo, f) ť

kladných vo

 kolesová f

ačenie 4 × 4

6 × 4 je teda

vedenia poh

najmä na p

esahuje 3,5

nasledovné

typy nákla

c) valníkov

ťahač náves

 

zidiel [6] 

formula. Pod

4 znamená, 

 zreteľné, ž

honu a podv

prepravu uži

5 t sa označ

é: 

adných voz

vé nákladné 

sov. (6, s. 1

dľa tejto fo

že vozidlo 

že z celkovo

vozkov nák

itočného 

čujú ako 

zidiel: a) 

vozidlo, 

13–114) 

ormule je 

má štyri 

o šiestich 

kladných 



 

Obr. č.. 2 – Druhy pohonu a p

14 

podvozkov ppre nákladné vozidlá MMAN [6] 

 



 

2  KO

N

ISO/R 

predný 

súpravo

B

 p

 k

 n

2.1 P

P

agregáty

Ú

 s

 n

 n

 p

 

N

a nízkej

R

pozdĺžn

účel pou

na rozvá

Za úče

ONŠTRU

Norma ČSN

612 stanov

a zadný ná

ou. (6, s. 121

Obr. č. 3 –

Bežné nákla

podvozok, 

kabína vodi

nadstavba. 

PODVOZ

Pod pojmom

y. Centrálnu

Účelom pod

spájať medz

niesť karosé

niesť hnaciu

prenášať hn

Na rám sú k

j hmotnosti.

Rám náklad

nikov a niek

užitia vozid

ážku tovaru

lom udržan

UKCIA N

N 30 0026

vuje základn

ájazdový uh

1) 

– Predný a z

adné vozidl

iča, 

ZOK 

m podvozo

u jednotku n

dvozkového

zi sebou náp

ériu a nákla

u skupinu v

nacie, brzdn

kladené vys

.  

dného vozid

koľkých pri

dla. Na to, a

u, resp. na d

nia potrebn

NÁKLA

6 a odporúč

né rozmery

hol pre nák

zadný nájaz

lo sa skladá 

ok rozumiem

nákladného 

o rámu je: 

pravy, 

ad a zároveň

vozidla (mot

né a posuvné

soké požiad

dla býva sp

iečnikov. G

aby bola zar

diaľkovú do

nej dráhy

15 

ADNÝCH

čanie Medz

y nákladnýc

kladné vozi

zdový uhol p

z troch hlav

me nasledu

 vozidla tvo

ň prenášať i

tor, prevody

é sily medzi

davky. Týka

pravidla rebr

Geometria rá

ručená lepš

opravu, je nu

v medziach

H VOZID

inárodnej o

ch vozidiel

dlo a pre n

pre rôzne vo

vných častí

ujúce časti: 

orí rám. 

ch tiaž na n

y a príslušen

i nápravami

a sa to hlav

rinový. Reb

ámov a prie

šia jazdná st

utné mať rá

h, slúžiacic

DIEL 

organizácie 

. Na obr. č

nákladné vo

ozidlové kon

: 

rám, nápra

nápravu, 

nstvo), 

i a karosério

vne pružnos

brinový rám

erezy rámu 

tabilita u vo

ám s vysoko

ch pre prep

pre štanda

č. 3 je zná

ozidlo s prí

ncepcie [6]

ava, motor 

ou. (1, s. 29

sti, tuhosti, 

m sa skladá 

sú prispôso

ozidiel použ

ou tuhosťou

pruženie p

ardizáciu 

ázornený 

ívesovou 

 

 

a ďalšie 

9) 

pevnosti 

z dvoch 

obené na 

žívaných 

u v krute. 

odvozku 



 

u terénn

a na kru

mäkký. 

(tvar „ry

premenl

(6, s. 13

 

bočným

rebriňov

vozidiel

u vozidi

2.2 H

N

sú znáz

celá roz

náprava

Dodatoč

nápravy

výrobný

Obr.

nych vozidie

ut, majú ry

Je to v ob

ybie brucho

livý. Skláp

31) 

O

„Okrem ve

mi silami, kt

vého rámu 

l s tandemov

iel s dlhým z

HNACIE

Nákladné au

ornené dva 

zvodovka s 

a má rozvo

čná úprava

y iba u dod

ých náklado

. č. 5 – Vľav

el, je požad

ybinový tva

lasti za kab

o“) vzniká t

pacie vozid

Obr. č. 4 – K

ertikálneho 

toré vytvára

rovnobežne

vými nápra

zadným pre

E ÚSTROJ

utomobily m

obvyklé ko

diferenciál

odovku zlo

a a nastavo

dávkových v

och. (6, s. 14

vo: nedelen

dované, aby 

ar. Tento tv

bínou vodič

tým, že prie

dlá mávajú

Konštrukčné

zaťaženia p

ajú v pozdĺž

e posunúť. 

vami pri za

evisom pri ťa

JENSTVO

majú väčšin

onštrukčné

lom montuj

oženú z dv

ovanie je v

vozidiel. N

45) 

á tuhá hnac
n

16 

bol rám na 

var dodáva 

ča a v obla

ečny prierez

ú často m

é prevedeni

podvozku m

ĺžnikoch pri

Toto vznik

atáčaní na sp

ťahaní príve

O 

nou tuhú hn

typy. Nápra

e ako samo

voch častí. 

veľmi nákla

Nedelené hn

cia náprava
náprava [6]

krut mäkký

rámu v hla

asti ťažiska 

z rámu je v

miestne zosi

ie rebrinové

môže byť rá

iečny ohyb 

ká najmä u 

spevnenej al

esu.“ (6, s. 1

naciu náprav

ava typu „b

ostatná kon

Jednotlivé

adné, z toht

nacie náprav

a „banjo“. V
6] 

ý. Rámy, kt

avných záť

nákladu. R

závislosti n

ilnenie pom

 

ého rámu [6

ám zaťažova

a zároveň s

vozidiel s 

lebo rozjazd

133) 

vu s diferenc

banjo“ má v

štrukčná sk

nápravy s

to dôvodu 

vy majú vý

Vpravo: del

toré sú tuhé 

ťažových ob

Rybinový tv

na zaťažení

mocou U-p

6] 

aný taktiež 

sa snažia š

dlhým rázv

denej vozov

ciálom. Na 

výhodu v to

kupina. Dele

sa nedajú r

sa používa

ýhodu iba v

lená tuhá hn

na ohyb 

blastiach 

var rámu 

í vozidla 

profilov. 

veľkými 

štruktúru 

vorom, u 

vke a tiež 

obr. č. 5 

om, že sa 

ená tuhá 

rozložiť. 

ajú tieto 

v nižších 

 

nacia 



 

P

znázorn

N

Prevod 

nápravu

rozvodo

Obr

2.2.1 U

U

čelná ka

Z

podobnú

vedený 

M

tejto ko

(6, s. 12

Pod označe

nené priečne

Na obr. č. 6

točivého m

u. U tohto m

ovky s difer

r. č. 6 – Hna

Umiestnen

U nákladný

abína a c) p

O

Základné p

ú koncepciu

do rozvodo

Motor umie

onštrukčnej 

26) 

ením číslo 

e delenie. 

6 je znázor

momentu je r

modelu je 

renciálom. T

acie ústrojen

nie motora

ých vozidiel

odpodlažný

Obr. č. 7 – U

princípy us

u ako osobn

ovky na zadn

estnený za p

metóde je m

1 na obr. 

nené hnacie

rozdelený p

zreteľné te

Tým je umo

nstvo nákla

a 

l jestvujú tr

ý motor. (6, 

Usporiadani

sporiadania 

né vozidlá. 

nej náprave

prednou náp

možné použ

17 

č. 5, je zn

e ústrojenst

omocou roz

echnické rie

ožnený poho

adného vozid

ri rôzne usp

s. 124) 

ie motora u

hnacieho 

 Motor je u

e. (6, s. 126)

ápravou zvä

žiť čelnú k

názornená r

tvo nákladn

zdeľovacej 

ešenie poho

on všetkých

dla so zdvoj

poriadania m

u nákladných

ústrojenstv

umiestnený 

) 

äčšuje priest

kabínu a tým

ozvodovka 

ného vozidla

prevodovky

onu zadných

h kolies.   

jenou zadno

motora: a) k

h vozidiel [6

va nákladný

vpredu a s

tor pre osád

m zvýšiť lož

a pod čísl

a s čelnou k

y na prednú

ch náprav p

 

ou nápravou

kapotová ka

[6] 

ých vozidi

spojovací hr

dku vozidla

žnú plochu 

om 2 je 

kabínou. 

ú a zadnú 

pomocou 

u [6] 

abína, b) 

 

iel majú 

riadeľ je 

a. Vďaka 

vozidla. 



 

2.2.2 O

N

paraboli

N

(horný o

Z

naložen

sa mon

naložen

Z

nápravy

hmotno

pneuma

zadnej 

(6, s. 15

Odpružen

Na odpruže

ické pružiny

Na obr. č. 

obrázok) a p

Obr. č. 8

Za účelom 

ným nákladn

ntujú tzv. p

ného vozidla

Z ekonomic

y (znázorne

sti až o 1

atiky a zárov

zdvíhateľn

50) 

Obr. č. 9

nie nákladn

enie jednodu

y alebo vzd

8 je znáz

parabolický

8 – Odpruže

vykompenz

ným vozidlo

prídavné p

a.  

ckých dôvo

ené na obr. 

2 t. Pri ja

veň sa znižu

nej nápravy

9 – Schéma 

ných vozid

uchých nápr

duchové vak

zornené odp

ými pružinam

enie náprav

zovania ve

om, ktoré je

pružiny. Ti

odov sa u ná

č. 9). Tout

azde prázdn

uje valivý o

y možnosť 

usporiadan

vpravo –

18 

diel 

rav nákladn

ky. (6, s. 148

pruženie je

mi (dolný o

vy listovými 

eľkého rozd

e vybavené

eto prídavn

ákladných a

to konštruk

neho alebo

odpor. Pri ťa

ť krátkodob

nia zdvíhate

– tlačená náp

ných vozidie

8) 

ednoduchej 

obrázok) 

a parabolic

dielu hmotn

listovými a

né pružiny

automobilov

kciou je mo

čiastočne 

ažkých cest

bého zvýše

eľnej náprav

prava [6] 

el sa použív

nápravy li

 

ckými pruži

nosti medz

lebo parabo

y sú v činn

v používajú

ožné získať 

naloženého

ných podm

enia trakcie

vy: vľavo – 

vajú listové 

istovými pr

inami [6] 

zi prázdnym

olickými pru

nosti len v

ú zdvíhateľn

zvýšenie u

o vozidla s

mienkach je v

e hnacej n

 

vlečná náp

pružiny, 

ružinami 

m a plne 

užinami, 

v prípade 

né zadné 

užitočnej 

sa šetria 

výhodou 

nápravy. 

rava,  



 

2.3 K

E

na spani

2.3.1 V

V

tzv. mŕt

spôsobe

O

nasleduj

Z

 t

 z

 č

 a
 
1

KABÍNA

Existujú tri 

ie a c) kapo

O

Výhľad z 

Výhľad z k

tve uhly, kt

ené celkovo

Oblasti, kto

ujúcom obrá

Z obr. č. 11

tesne pred v

za vozidlom

časť ľavej s

a obzvlášť n
                  

1 Je to z dôvod

A VODIČA

typy preve

otová, pričom

Obr. č. 10 – 

kabíny 

kabíny vodi

toré vodič z

ou veľkosťou

oré vodič n

ázku červeno

Ob

 je zrejmé, 

vozidlom, 

m, 

strany vozid

nebezpečná
                  

du prístupu k 

A 

denia kabín

m čelná um

Druhy kabí

iča nákladný

z kabíny ná

u a konštruk

nákladného

ou farbou. 

br. č. 11 – O

že sa jedná 

dla, 

á pravá stran
            
motoru. 

19 

n nákladnýc

možňuje sklo

ín vodiča u 

ých vozidie

ákladného v

kciou danéh

o vozidla n

   

Oblasti mŕtv

o štyri hlav

na. 

ch vozidiel: 

openie kabín

nákladných

el je obmed

vozidla nie 

ho vozidla.

nie je schop

veho uhlu [1

vné oblasti:

a) čelná, b)

ny smerom 

h vozidiel [6

dzený. Exis

je schopný

pný vidieť,

19] 

) čelná s pri

dopredu1. 

 

6] 

stujú určité

ý zaznamena

, sú vyzna

 

iestorom 

é oblasti, 

ať. Je to 

ačené na 



 

V

čení dop

E

z týchto

2.4 N

K

aby sa n

rebriňov

rovnakú

(6, s. 13

„

podľa t

príklady

podvozk

predstav

prvky m

(6, s. 13

Obr.

Vodič, ktor

prava iných

Existuje mn

o možností j

Obr. č. 12 

NADSTA

K tomu, aby

na podvozo

vý rám pod

ú vonkajšiu

35) 

„Voľba prv

torznej tuho

y pre torzne

ku. Cisterna

vujú preto 

musia v ex

35) 

 č. 13 – Por

rý nie je sch

h účastníkov

noho riešen

je použitie v

– Použitie v

AVBA 

y nákladné 

ok namonto

dvozku. Pre

u šírku ako 

vkov pre pr

osti nadstav

e mäkké nad

a, silo aleb

zvláštne po

xtrémnych 

rovnanie na

hopný zazna

v cestnej pre

ní ako redu

viacerých zr

viacerých zr

vozidlo mo

oval tzv. pom

e optimálny

rám podv

ripevnenie n

vby. Pevná 

dstavby. Tie

bo samonosn

ožiadavky n

situáciách 

adstavby s m
tuhos

20 

amenať celú

emávky. Jed

ukovať, príp

rkadiel. 

rkadiel na m

ohlo byť vyb

mocný rám

y prenos síl

ozku. Záro

nadstavby k

valníková 

eto môžu pr

né skrine s

na upevňova

pripustiť o

malou torzn
sťou (vpravo

ú časť prave

dná sa najm

padne úplne

minimalizov

bavené rôzn

m. Pomocný

l musí mať

oveň musí s

k rámu pod

korba, sklá

ri jazde bezp

sú naproti t

acie prvky 

obmedzenie

ou tuhosťou
o) [6]

ej vozovky,

mä o motocy

e vyradiť m

vanie mŕtveh

nymi nadsta

rám sa zvy

pomocný 

sledovať je

dvozku sa v

ápačka a ná

problémovo

tomu extrém

nadstavby. 

e a nazdvih

u (vľavo) a s

, ohrozuje p

yklistov a cy

mŕtvy uhol. 

 

ho uhlu [9]

avbami, je p

yčajne upev

rám po cel

eho vonkajš

v prvom ra

ávesová toč

o sledovať s

mne tuhé n

 Tieto upev

hnutie nad

 

s veľkou tor

pri odbo-

yklistov. 

Jedným 

] 

potrebné, 

vňuje na 

lej dĺžke 

ší obrys. 

ade riadi 

čnica sú 

skrútenie 

a krut a 

vňovacie 

dstavby.“ 

rznou 
 



21 
 

3  SPAĽOVACÍ MOTOR 

„Spaľovací motor (v širšom zmysle) je stroj, ktorý spálením paliva premieňa jeho 

chemickú energiu na mechanickú prácu. K spaľovaniu paliva alebo palivovej zmesi môže 

dochádzať v motore ale aj mimo motora. V užšom zmysle sa pod pojmom spaľovací motor 

spravidla rozumie piestový spaľovací motor.“ [18] 

Spaľovacie motory možno rozdeliť do niekoľkých skupín: 

 v závislosti od toho, kde dochádza k spaľovaniu:   

 – motory s vnútorným spaľovaním, 

 – motory s vonkajším spaľovaním, 

 podľa pracovného cyklu na:   

 – motory s kontinuálnym pracovným cyklom  

 (spaľovacia turbína), 

 – motory s prerušovaným pracovným cyklom  

 (dvojdobý, štvordobý motor), 

 podľa základného pracovného princípu na:   

 – piestové spaľovacie motory (motory s  

 priamočiarym vratným pohybom piesta, motory s  

 krúživým pohybom piesta), 

 – lopatkové motory, 

 – reaktívne motory, 

 podľa spôsobu vyvolania spaľovania na:   

 – zážihové,  

 – vznetové, 

 – motory s kombinovaným zapaľovaním. [18] 

V dnešnej dobe sú u nákladných vozidiel najviac využívané vznetové preplňované 

motory. Ich funkciu a hlavné časti popíšem v nasledujúcej kapitole. 

3.1 HLAVNÉ ČASTI MOTORA 

Vznetový motor používaný v motorových vozidlách má v podstate rovnaké hlavné 

časti ako motor zážihový. Motor sa skladá z týchto štyroch hlavných konštrukčných skupín 

a príslušenstva: 
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Obr. č. 16 – Priebeh indikovaného tlaku vo valci 

3.3 PREPLŇOVANIE MOTORA TURBODÚCHADLOM 

Výkon spaľovacieho motora možno zvýšiť viacerými spôsobmi: 

 zväčšenie zdvihového objemu motora, 

 zvýšenie otáčok motora, alebo, 

 zvýšením plniacej účinnosti motora. 

V dnešnej dobe mnoho automobiliek nasleduje módu downsizingu. Jedná sa o zni-

žovanie zdvihového objemu motora a o zníženie mernej spotreby paliva a zachovanie 

pôvodného, ba i získanie väčšieho výkonu. Tento technický pokrok umožňujú rozvinuté 

funkcie turbodúchadla. 

3.3.1 Princíp preplňovania motora turbodúchadlom 

Základnou úlohou preplňovania motora je dostať do spaľovacieho priestoru valca čo 

najviac vzduchu a tým aj množstvo vstreknutého paliva za jednotku času. Turbodúchadlo 

umožňuje získať vyšší výkon a lepší krútiaci moment. 

Turbodúchadlo je točivý stroj, ktorý využíva pre svoj pohon energiu obsiahnutú vo 

výfukových plynoch. Takýmto spôsobom zlepšuje energetickú bilanciu spaľovacieho motora. 

Zároveň dochádza k zvýšeniu termickej účinnosti a zníženiu spotreby paliva. [13] 
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Odpor zrýchlenia o určitej hmotnosti možno vypočítať na základe nasledujúceho 

vzťahu [3]: 

		 N  

kde  m je hmotnosť vozidla [kg], 

  je zrýchlenie [m/s2] 

Odpor zrýchlenia otáčajúcich sa častí možno vypočítať dosadením hodnôt do 

nasledujúceho vzťahu [3]: 

		 N  

kde  JKi je celkový moment zotrvačnosti rotačných častí [kg×m2], 

  je dynamický polomer kolesa [m] 

  je valivý polomer kolesa [m] 

Po sčítaní a následnej úprave vzťahov odporu zrýchlenia hmotnosti a odporu 

zrýchlenia otáčajúcich sa častí, získame nasledujúci vzťah [3]: 

		 N  

 kde  je súčiniteľ vplyvu rotačných častí [–] 

4.5 ODPOR PRÍVESU 

Odpor prívesu je sila, ktorú musí prekonať ťažné vozidlo na prekonanie jazdných 

odporov prívesu. Jednotlivé zložky odporu prívesu možno vypočítať podľa vzťahov 

uvedených v kap. 4.1 až 4.4. Vzdušný odpor prívesu sa neurčuje samostatne. Určuje sa pre 

celú jazdnú súpravu. 

Určenie odporu prívesu je pre vozidlá určené na ťahanie prívesu veľmi dôležité, 

pretože značne zvyšuje potrebnú hnaciu silu vozidla. (3, s. 35) 

4.6 CELKOVÝ JAZDNÝ ODPOR 

Celkový jazdný odpor možno vyjadriť súčtom jednotlivých odporov pôsobiacich na 

vozidlo [3]: 
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5  BRZDENIE 

Za brzdenie sa považuje úmyselné znižovanie rýchlosti (decelerácia) vozidla alebo 

zaistenie stojaceho vozidla proti rozbehnutí. Brzdenie vozidla možno podľa účelu deliť na 

štyri druhy: prevádzkové, núdzové, odľahčovacie a parkovacie. 

Prevádzkové brzdenie musí umožňovať ovládanie pohybu vozidla a jeho účinné a 

rýchle zastavenie pri všetkých možných zaťaženiach a rýchlostiach na všetkých druhoch 

svahov, ktoré pri prevádzke vozidla prichádzajú do úvahy. (3, s. 120) 

V prípade poruchy prevádzkového brzdenia slúži núdzové brzdenie na docielenie 

bezpečného zastavenia vozidla. Odľahčovacie brzdenie umožňuje obmedzenie rýchlosti alebo 

jej dodržanie pri jazde zo svahu. Parkovacie brzdenie musí umožniť udržanie vozidla na 

svahu. (3, s. 120) 

Nakoľko predmetom tejto práce je zmeranie a následné vyhodnotenie spomalenia 

nákladného vozidla za pomoci brzdenia motorom, v nasledujúcej kapitole podrobnejšie 

rozviniem princíp brzdenia motorom a jednotlivé konštrukčné riešenia odľahčovacích bŕzd.  

5.1 BRZDENIE MOTOROM 

Jedným zo spôsobov ako ušetriť pohonné hmoty a zároveň nenamáhať brzdovú 

sústavu pri brzdení, je využitie samotného brzdného účinku motora. Pri zaradenej prevodovej 

rýchlosti a pri uvoľnenom plynovom pedálu dochádza vplyvom zvýšenej kompresie v HÚ k 

znižovaniu otáčok motora, t. j. nastáva spomalenie (brzdenie) vozidla. Spravidla u vznetových 

motorov je brzdenie motorom účinnejšie ako pri zážihových motoroch. Je to spôsobené 

vyšším kompresným pomerom.  

Vznetové motory majú kompresný pomer na úrovni 20:1 alebo aj vyššie. Z dôvodu 

zabránenia detonačného spaľovania u zážihových motorov, nepresahuje kompresný pomer 

hodnotu 10:1. Motory, ktoré sú vybavené snímačom detonačného spaľovania, elektronickou 

riadiacou jednotkou alebo ďalšími vylepšeniami, môžu mať zvýšený kompresný pomer až do 

14:1. U preplňovaných zážihových motorov je kompresný pomer okolo 8,5:1. [11]  

Pre vysokú hmotnosť nákladných vozidiel neposkytuje brzdenie prostredníctvom 

kompresie motora dostatočne vysokú efektivitu, aby vozidlo udržalo svoju danú rýchlosť pri 

jazde zo svahu.  



 

Z

funkcia 

5.2 

B

doplnen

zmierne

dlhých 

musia z

rýchlosť

S

premieň

pohybuj

J

elektrod

5.2.1 V

P

v určito

rastie.  

B

sa najča

blízkost

 
3

Z daného dô

je podrobn

SPOMAĽ

Brzdné zar

né spomaľov

enie alebo o

svahov, kd

zabrzdiť vo

ťou vozidla

Spomaľova

ňajú brzdnú

je, to zname

Je niekoľk

dynamická b

Výfuková 

Pokiaľ prer

om slova zm

Brzdný účin

astejšie pou

ti motora. (7

                  
3 Pozn.: vlastn

ôvodu sa u 

ne popísaná 

ĽOVACIE

riadenia ťaž

vacími súst

obmedzenie

de hrozí ne

ozidlo do 

a rásť. (4, s. 

acie brzdy (

ú energiu n

ená, že ich n

ko druhov 

brzda, hydro

brzda 

rušíme dodá

mysle pôso

nok motora

užíva ploch

7, s. 187) 

                  
ná úprava pod

nákladných

v nasledujú

E BRZDY

žkých úžitk

tavami (odľ

e rýchlosti 

ebezpečenst

úplného za

369) 

(retardéry) p

na teplo be

nemožno po

spomaľov

odynamická

ávku paliva

bí ako brzd

a sa môže zv

hý posúvač 

Obr. č. 2

            
dľa [7] 

36 

h vozidiel po

úcej kapitole

Y (ODĽA

kových voz

ľahčovacími

pohybujúce

tvo prehria

astavenia a

pracujú bez

ez trenia. S

oužiť ako p

vacích súst

á brzda. 

a, je motor 

da. Tento „

výšiť utesn

alebo klap

28 – Výfukov

oužívajú tzv

e. 

AHČOVA

zidiel sú p

i brzdami). 

eho sa voz

atia trecích 

avšak jej ú

z opotreben

Sú v činnos

arkovacie b

tav: výfuko

poháňaný 

„efekt“ s na

nením výfuk

pka umiestn

vá brzda3 

v. odľahčov

CIE BRZ

podľa záko

Sú to ústroj

idla a to n

bŕzd. Spo

účinok by 

nia. Na rozd

sti iba vted

brzdy. (7, s. 

ová brzda,

zotrvačnosť

arastajúcimi

kového potr

nená vo výf

 

vacie brzdy,

ZDY) 

onných pož

ojenstvá, slú

najmä pri sc

omaľovacie 

mal s nara

diel od trec

dy, keď sa 

187) 

, motorová

ťou vozidla

i otáčkami 

rubia. Na te

ýfukovom p

, ktorých 

iadaviek 

úžiace na 

chádzaní 

sústavy 

astajúcou 

ích bŕzd 

vozidlo 

á brzda, 

a. Motor 

motora, 

ento účel 

potrubí v 



 

5.2.2 M

D

výfukov

výfukov

potrubia

stlačení

prázdne

mechan

[12] 

Činnosť

P

o 2 mm

uzavrieť

neotvor

Činnosť

V

ventilov

Motorová

Dekompres

vých ventilo

vého ventilu

a. Výsledko

m piestu vr

ej expanzie

nickej práce

ť pri uzavre

Pri uzavretí

m. Vôľa je vy

ť, pretože p

rí výfukový 

Obr. č. 29

ť pri otvore

V okamžiku

vá pružina (

á brzda 

ná motorov

ov. Vplyvom

u a k násled

om je fakt

rátiť formou

e dochádza 

e. Vo výsled

etom ventile

í klapky výf

ytvorená vp

prepúšťaniu

ventil pôso

9 – Činnosť 

enom ventil

u, kedy pô

(9) sa vráti d

vá brzda j

m zmeny ča

dnému vypu

t, že stlače

u svojho spä

v motore 

dku tak mot

e 

fukovej brz

plyvom tlaku

u oleja brán

obením vačk

ť motorovej 

le 

ôsobením v

do pôvodnej

37 

e založená

asovania do

usteniu vzd

ený vzduch

ätného rozp

 ku vzniku

tor vyvíja v

zdy dochádz

ku oleja priv

ni gulička 

ky. 

brzdy pri uz

vačky sa ot

j polohy. 

á na princíp

ochádza na k

duchu stlače

h nemôže v

pínania–exp

u podtlaku

väčší brzdn

za k otvoren

vedeného ka

(6). Tento 

zavretom vý

tvorí výfuk

pe zmeny 

konci komp

eného piest

väčšinu nad

panzie. Násl

u, čím vzni

ý účinok a 

niu výfukov

análikom (5

stav zotrvá

ýfukovom ve

ový ventil,

časovania 

presie k poo

tom do výfu

dobudnutej 

ledne tak po

iká potreba

vozidlo via

vého ventilu

5). Ventil sa

á do doby, 

entile [14] 

, sa vypust

rozvodu 

otvoreniu 

fukového 

energie 

očas tzv. 

a ďalšej 

ac brzdí. 

u (13) až 

a nemôže 

kým sa 

tí olej a 



 

N

20% ho

5.2.3 E

A

prúdy p

kotúča. 

pólmi m

 
4

Obr. č. 30

Najväčšou 

odnoty doda

Elektroma

Ak sa otáča

pôsobia pro

Pri brzdení

magnetu, ale

                  
4 Pozn.: vlastn

0 – Činnosť 

výhodou to

atočnej mon

agnetická 

a kovový ko

oti pohybu

í sa vytvára 

e pred nimi.

                  
ná úprava pod

motorovej 

Obr. č. 3

ohto typu sp

táže hydrod

vírivá brz

otúč v magn

. Týmto vz

teplo. Rovn

 (7, s. 188)

            
dľa [7] 

38 

brzdy pri ot

1 – Motoro

pomaľovac

dynamickej 

zda 

netickom po

zniká brzd

naký efekt v

tvorenom vý

ová brzda4 

ej brzdy je

spomaľova

oli, indukuj

ový mome

vzniká aj vt

ýfukovom ve

e jej cena. O

acej brzdy. (

ú sa v ňom 

nt, ktorý s

tedy ak sa k

entile [14] 

 

Obnáša asi 

(7, s. 188) 

m vírivé prúd

spomaľuje 

kotúč neotáč

15% až 

dy. Tieto 

otáčanie 

ča medzi 



 

B

účinok 

elektrom

hriadeli

Obr.

 
5

Brzdný úči

sa reguluje

magnetov. N

. Ovládané 

. č. 33 – Ele

Obr. č. 34

                  
5 Pozn.: vlastn

Obr. č. 32

inok závisí 

e zmenou 

Na vozidle 

sú páčkou n

ektromagne

4 – Charakt

                  
ná úprava pod

2 – Princíp e

na otáčka

veľkosti el

sú vírivé b

na prístrojov

tická vírivá 
h

teristika ele

            
dľa [7] 

39 

elektromag

ach kotúča

lektrického 

brzdy umies

vej doske. (

 brzda Telm
hriadeli [15

ektrodynami

netickej vír

a intenzite

prúdu, kto

stnené sprav

(7, s. 188) 

ma umiestne
5] 

ickej brzdy s

 

ivej brzdy5 

e magnetick

orý prechád

vidla na sp

ená na spojo

 

s vírivými p

kého poľa. 

dza vinutím

ojovacom k

 

ovacom kĺbo

prúdmi [4] 

Brzdný 

m cievok 

kĺbovom 

ovom 



 

N

a stupňa

V

pomern

brzdení,

5.2.4 H

„

skriňou 

Kvapali

oboch k

proti se

N

 
6

Na obr. č. 

a zaradenej 

Výhodou e

ne ľahko re

, značná hm

Hydrodyn

„Tento typ 

brzdy, rot

ina je urýc

kolies sú skl

be.“ (7, s. 1

Na obr. č. 3

                  
6 Pozn.: vlastn

34 je vidn

páčky.  

elektromagn

gulovateľný

motnosť a vy

namická b

brzdy je tv

tor sa otáč

chľovaná ro

lonené o 45

189) 

O

Obr. č. 36 –

36 je zreteľn

                  
ná úprava pod

o priebeh b

netickej vír

ý. Nevýhod

ysoká cena.

rzda 

orený dvom

ča (poháňa

otorom a vr

° proti rovin

Obr. č. 35 –

– Charakter

ný nárast brz

            
dľa [4] 

40 

brzdného m

rivej brzdy

dou je silné

 (7, s. 189)

ma lopatkov

ané zvyčajn

rhaná na l

ne prechádz

Hydrodyna

ristika hydr

zdného účin

momentu v 

y je jej ve

é zahrievan

vými kolesam

ne od spoj

lopatky stat

zajúcej hria

 

amická brzd

rodynamick

nku s narast

závislosti n

ľký brzdný

nie kotúčov 

mi. Stator j

ovacieho k

tora, kde je

adeľom, prič

da6 

 

ej brzdy [4]

tajúcimi otá

na otáčkach

ý účinok, k

v pri dlhotrv

je pevne sp

kĺbového hr

e brzdená. 

čom stoja v

] 

áčkami moto

h motora 

ktorý je 

vajúcom 

ojený so 

riadeľa). 

Lopatky 

vzájomne 

ora.  



 

R

Brzdný 

prostred

K

(sekund

5.2.5 P

N

odľahčo

nevýhod

zreteľné

Regulácia b

účinok je

dníctvom pá

Kvapalinov

dárne retardé

Porovnan

Na nasleduj

ovacích bŕzd

dou je v po

é, že brzden

Ob

brzdného úč

e plynulý, 

áky na prístr

vé retardéry

éry) alebo p

ie účinnos

ujúcom obrá

d. Je zreteľ

rovnaní s e

nie samotný

br. č. 37 – C

činku sa vy

bez rázov

rojovej dosk

y môžu b

priamo v pre

sti jednotli

ázku je vidn

ľné, že najvä

lektrodynam

m motorom

Charakteris

41 

ykonáva zm

v. Vodič m

ke. (7, s. 18

byť umiest

evodovke (i

ivých typo

no priebeh 

äčšiu účinn

mickou brzd

m neposkytu

stiky rôznych

menou tlaku

môže nasta

89) 

tnené na 

intardéry). (

ov odľahčo

brzdného m

nosť poskytu

dou neskorš

uje skoro žia

h odľahčova

u kvapaliny

avovať veľ

spojovacom

(7, s. 189) 

ovacích bŕ

momentu u 

uje hydrody

šia účinnosť

adny dostač

 

acích bŕzd [

y v priestore

ľkosť jeho 

m hriadeli 

ŕzd 

jednotlivýc

ynamická b

ť. Z obrázk

čujúci efekt.

[4] 

e rotora. 

účinku 

vozidla 

ch typov 

rzda. Jej 

ku je tiež 

 



42 
 

6  PREVODOVKY 

Prevodovky slúžia k zmene prenášaného točivého momentu. Hlavnou úlohou 

prevodovky je umožniť zmenu prevodu medzi motorom a hnacími kolesami tak, aby motor 

pracoval v optimálnych otáčkach, v ktorých dosahuje plný výkon. Zmena rýchlostného 

pomeru je buď stupňovitá alebo plynulá. (5, s. 62) 

Stupňovité prevodovky bývajú s ozubenými alebo planétovými kolesami. Rýchlostné 

stupne sa radia ručne. Pri zmene jednotlivých rýchlostných stupňov sa následkom rozpojenia 

vypnutej spojky vždy preruší prenos točivého momentu. To je veľkou nevýhodou pri jazde do 

svahu. (5, s. 62) 

Naproti tomu plynulé prevodovky bývajú spravidla samočinné s hydraulickým 

meničom a radenie prebieha automaticky. (5, s. 62) 

Prevodovka má však aj ďalšie funkcie. Musí dovoliť vozidlu cúvať zaradením 

spätného chodu, zabezpečiť brzdenie motorom pri jazde zo svahu. Pri jazde mestom zaisťuje 

nižší rýchlostný stupeň pružnejšiu jazdu. Pri menších rýchlostiach vozidlo dosahuje väčšiu 

akceleráciu. To zaručuje pohotovejší prejazd križovatkami, tiež predbiehanie pomalších 

vozidiel. (5, s. 62) 

6.1 PREVODOVÉ POMERY 

Prevodový pomer definuje vzťah medzi otáčkami na vstupnom a výstupnom hriadeli 

[5][5]:  

áč 	 	 ľ
áč 	 é 	 ľ

		 –  

kde ,  sú otáčky jednotlivých ozubených kolies, 

 ,  sú priemery jednotlivých ozubených kolies, 

 ,  je počet zubov jednotlivých ozubených kolies. 

V prípade, že je výsledný pomer:  

 1, jedná sa o prevod dopomala, 

 1, jedná sa o prevod dorychla. 

Základným prevodom i0 nazývame celkový prevod s najmenším zaradeným prevodom 

v prevodovke. Je to teda prevod, pri ktorom vozidlo najčastejšie ide. Základný prevod má 



 

vplyv n

so vznet

k

 

Obr

N

prevodu

a minim

k

N

hnacej s

A

a rýchlo

prevody

veľkých

N

a dynamick

tovým moto

0,377

kde  nreg sú 

vs je rýc

r. č. 38 – Ur

Nakoľko c

u meniteľn

málneho men

	

	

kde R0 je ro

Najlepšie v

sily podľa h

Aby bolo m

osti jazdy, 

y. Týmto sa

h hnacích sí

Na nasleduj

ké vlastnosti

orom sa zák

otáčky moto

chlosť pri s

rčenie maxim

elkový pre

ného ip, bu

niteľného p

		 –  

ozsah rýchlo

využitie výk

hyperboly ko

možné dos

musia byť

a dosiahne p

íl. (5, s. 66) 

júcom obráz

i vozidla, ti

kladný prevo

		 N  

ora, pri ktor

túpaní [m/s

málnej rých
m

vod u vozi

ude rozsah

revodu [5]:

ostných stup

konu moto

onštantného

š

statočne vyu

ť medzi zák

podstatné z

zku je vidno

43 

iež na praco

od určuje z

rých zasahu

s]. 

hlosti a rých
motorom [5

idiel pozost

h prevodov

 

pňov [–]. 

ora pri všet

o výkonu [5

. 

yužiť výkon

ákladným a

zlepšenie vy

o diagram v

ovný režim m

podmienky

uje regulátor

hlosti do sva
5] 

táva z prev

v udávať

tkých rýchl

5]: 

n motora v

a maximálny

yužitia výko

v závislosti 

motora. U n

y stúpavosti

r motora [s-

 

ahu u vozidi

vodu zákla

taktiež po

lostiach voz

v širokom ro

ym prevodo

onu motora 

F–v. 

nákladných 

i vozidla [5]

-1], 

iel so vzneto

adného i0 a

omer maxim

ozidla dáva 

rozsahu hna

om vložené

pri potrebe

vozidiel 

]: 

ovým 

ako aj z 

málneho 

priebeh 

acích síl 

é ďalšie 

e stredne 



 

6.2 R

P

počet rý

rýchlost

základn

Z

prevodo

prevody

6.2.1 R

N

dvojstup

rýchlost

nadväzu

rozsah 

prepínač

radiacou

6.2.2 D

D

prevodo

hriadeľo

stupne n

P

dáva vo

odstupň

Obr. 

REDUKC

Pretože vzn

ýchlostných

tných stupň

nú prevodov

Zo základne

ovka dvaná

y sú zvyčajn

Rozsahová

Na zvýšen

pňová rozs

tných stupň

ujú. Tam, k

druhý. V p

čom, presu

u pákou. [17

Deliaca re

Deliaca red

ovky. Z pre

om. Pomer 

na polovicu

Predradená 

odič prepína

ňovanie prev

č. 39 – F–v

CIA 

netové mot

h stupňov z

ňov sa dosah

vkou. Prípad

ej troj- aleb

ásťstupňová

ne integrova

á redukcia

nie celkové

sahová pre

ňov sa vďak

kde končí ro

praxi sa po

uvnou objím

7] 

edukcia  

dukcia pon

evodu medz

prevodov j

u. Celkový p

prevodovk

ačom na ra

vodov, pričo

v diagram v

ory majú ú

základnej p

huje použití

dne súčasný

bo štvorstup

(2 × 3 × 

ané v spoloč

a  

ého rozsahu

evodovka. 

ka nemu zd

ozsah prvýc

oužíva ozna

mkou na r

núka možn

zi vstupným

e volený ta

počet rýchlo

ka sa obvyk

adiacej páke

om celkový

44 

vozidla s päť

úzky využit

prevodovky 

ím dvojstup

ým použitím

pňovej prevo

2) alebo š

čnej skrini s

u prevodov

Spravidla 

dvojnásobuj

ch troch ale

ačenie doln

radiacej pá

nosť voľby

m hriadeľom

ak, že predr

ostných stup

ykle ovláda 

e. Konštruk

ý rozsah pre

 

ťstupňovou p

teľný prevá

dostačujúc

ňového príd

m oboch. [17

odovky sa p

šestnásťstup

so základno

v sa za z

sa jedná 

je pričom o

ebo štyroch

nej a horne

áke alebo p

y z dvoch 

m prevodovk

radená redu

pňov je tak o

elektropne

kcia deliace

evodov zákl

prevodovko

ádzkový roz

ci. Potrebné

davného pre

7] 

použitím ob

pňová (2 ×

ou prevodov

základnú pr

o planeto

obe skupiny

h rýchlostný

ej rady. Rad

presuvnou 

stálych p

ky (od moto

kcia delí je

opäť dvojná

eumaticky. 

ej redukcie 

adnej prevo

ou [5] 

zsah otáčok

ého vyššieh

evodu pred 

boch prevod

× 4 × 2). P

vkou. [17] 

revodovku 

ové súkolie

y prevodov 

ých stupňov

adu volí vo

kulisou ov

prevodov z

ora) a predl

ednotlivé rý

ásobný. [17

Pokyn pre 

zabezpečuj

odovky sa n

k, nie je 

ho počtu 

alebo za 

dov stáva 

Prídavné 

pridáva 

e. Počet 

na seba 

v, začína 

odič buď 

vládanou 

ákladnej 

lohovým 

ýchlostné 

7] 

radenie 

je jemné 

nemení. 



45 
 

7  METODIKA MERANIA 

Táto kapitola sa zaoberá metodikou a popisom priebehu uskutočnených meraní. 

Štandardne sa jazdná skúška typu – brzdenie v priamom smere – uskutočňuje pre kontrolu 

predpisom stanovených brzdných dráh, k overeniu funkcie posilňovačov brzdnej sústavy, 

prípadne k zisteniu správnej funkcie protiblokovacieho systému ABS. Jazdná skúška sa môže 

uskutočniť aj k overeniu jazdnej stability vozidla, napr. pri nesúmernom účinku bŕzd na ľavej 

a pravej strane nápravy.  Pre motorové vozidlá kategórie M, N a ich prípojné vozidlá 

O stanovuje predpis OSN/EHK č. 13, limity pre jednotlivé typy skúšok bŕzd, a to hodnotou 

maximálne povolených brzdných dráh a minimálne nutných limitov spomalenia. Predpis 

určuje metodiku týchto skúšok. Skúšky sú vykonávané pri homologačných skúškach. Meranie 

spomalenia pri brzdení motorom je charakteristické tým, že preň neexistujú legislatívne 

požiadavky, ktoré by stanovovali limitné hodnoty brzdného spomalenia.  

Jednotlivé merania boli uskutočnené na troch rôznych nákladných vozidlách, ktoré 

boli sprístupnené spoločnosťami MISVO TRANS s.r.o. a JAPO – Transport s.r.o.. Tieto 

merania sa realizovali v rozličných lokalitách, pričom sa kládol dôraz na rovnosť jednotlivých 

úsekov, aby výsledky meraní neboli skreslené prípadným priečnym sklonom vozovky.  

Pre zachovanie prehľadu uskutočnených meraní na jednotlivých nákladných vozidlách 

bola metodika merania celkovo rozdelená do niekoľkých podkapitol.  

7.1 MERANIE VOZIDLA MERCEDES-BENZ ACTROS 2546 

7.1.1 Miesto merania 

Meranie vozidla Mercedes-Benz Actros 2546 bolo uskutočnené na trase Brno–Praha– 

Brno. Presný priebeh trasy je vidno na nasledujúcom obrázku.  
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené technické údaje nákladného vozidla Mercedes-

Benz Actros 2546 ako aj technické údaje prívesu značky Hangler, ktoré boli vyčítané 

z technických preukazov daných vozidiel.  

Tab. č. 2 – Technické údaje nákl. vozidla Mercedes-Benz Actros 2546 a 
prípojného vozidla Hangler 

Nákl. vozidlo Mercedes-Benz 
Actros 2546: 

 

Zdvihový objem: 11 946 cm3 
Maximálny výkon / otáčky: 335 kW / 1 800 ot.×min-1 
Najvyššia rýchlosť: 90 km/h (obmedzená) 
Radenie prevodovky: Automatické 
Najväčšia technicky prípustná 
hmotnosť: 

25 000 kg 

Povolená hmotnosť: 25 000 kg 
Prevádzková hmotnosť: 10 300 kg 
Hmotnosť súpravy: 44 000 kg 
Prípojné vozidlo Hangler:  
Najväčšia technicky prípustná 
hmotnosť: 

18 000 kg 

Povolená hmotnosť: 18 000 kg 
Prevádzková hmotnosť: 4 250 kg 

7.2 MERANIE VOZIDLA DAF XF105.460 SC 

7.2.1 Miesto merania 

S nákladným vozidlom DAF bolo uskutočnené meranie v blízkosti areáli spoločnosti 

JAPO – transport s.r.o., ktorého sídlo je v obci Popůvky. Presný priebeh merania je 

znázornený na obr. č. 42. Úsek, ktorý je znázornený od výjazdu zo spoločnosti JAPO – 

transport s.r.o. smerom ku kruhovému objazdu v centre obce Veselka, je dlhý 1,5 km. Pri 

nízkych rýchlostiach sa merania uskutočňovali v areály spoločnosti. Kvôli menšej výbehovej 

dráhe sa následne pri vyšších rýchlostiach merania uskutočňovali na spomenutej  1,5 km dlhej 

ceste. 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené technické údaje nákladného vozidla DAF 

XF105.460 SC ako aj technické údaje návesu značky Schmitz, ktoré boli vyčítané 

z technických preukazov daných vozidiel. 

Tab. č. 3 – Technické údaje nákl. vozidla DAF XF105.460 SC a návesu Schmitz 
CARGOBULL AG SCS 24/L – 13.62 MB 

Nákl. vozidlo DAF XF105.460 
SC: 

 

Zdvihový objem: 12 900 cm3 
Maximálny výkon / otáčky: 340 kW / 1 900 ot.×min-1 
Najvyššia rýchlosť: 85 km/h (obmedzená) 
Radenie prevodovky: Manuálne 
Najväčšia technicky prípustná 
hmotnosť: 

18 600 kg 

Povolená hmotnosť: 18 000 kg 
Prevádzková hmotnosť: 7 270 – 9 270 kg 
Hmotnosť súpravy: 44 000 kg 
Náves Schmitz CARGOBULL 
AG SCS 24/L – 13.62 MB:

 

Najväčšia technicky prípustná 
hmotnosť: 

39 000 kg 

Povolená hmotnosť: 35 000 kg 
Prevádzková hmotnosť: 7 180 kg 

 

7.3 MERANIE VOZIDLA SCANIA R410 

7.3.1 Miesto merania 

S nákladným vozidlom Scania bola uskutočnená trasa Brno-Slatina–Otmarov–Brno-

Slatina, ktorá je znázornená na obr. č. 44. Jednotlivé merania sa však realizovali na ul. 

Průmyslová, ktorá je vyznačená na v obr. č. 44 nachádzajúca sa v kruhu7. Tento úsek bol 

vhodný na merania, nakoľko jeho dráha s dĺžkou 2,5 km predstavovala dostatočný priestor na 

uskutočnenie všetkých meraní v zaťaženom ako aj v prázdnom stave, aby nebol narušený 

plynulý chod premávky.  

                                                 
7 Trasa merania začína v bode „A“ a končí v bode „B“. 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené technické údaje nákladného vozidla Scania R410 

ako aj technické údaje návesu značky Schmitz, ktoré boli vyčítané z technických preukazov 

daných vozidiel. 

Tab. č. 4 – Technické údaje nákl. vozidla Scania R410 

Nákl. vozidlo DAF XF105.460 
SC: 

 

Zdvihový objem: 12 742 cm3 
Maximálny výkon / otáčky: 302 kW / 1 900 ot.×min-1 
Najvyššia rýchlosť: 90 km/h (obmedzená) 
Radenie prevodovky: Automatické 
Najväčšia technicky prípustná 
hmotnosť: 

18 600 kg 

Povolená hmotnosť: 18 000 kg 
Prevádzková hmotnosť: 8 347 kg 
Hmotnosť súpravy: 45 000 kg 
Náves Schmitz SCS 24 Mega:  
Najväčšia technicky prípustná 
hmotnosť: 

39 000 kg 

Povolená hmotnosť: 35 000 kg 
Prevádzková hmotnosť: 7 070 kg 

7.4 MERANIE SPOMALENIA VOZIDIEL 

Meranie spomalenia vozidiel môže byť zaznamenané rôznymi typmi prístrojov. Medzi 

najjednoduchšie patria decelerometry, ktorých funkcia je odvodená od pohybu kyvadla. Tieto 

prístroje priamo ukazujú najväčšiu dosiahnutú hodnotu spomalenia. Decelerografy sú 

sofistikovanejšie prístroje, ktoré zaznamenávajú celý priebeh spomalenia. Prístroj je vybavený 

závažím o určitej hmotnosti, ktoré je pohyblivo uložené v jednej rovine. Pri brzdení sa 

závažie pohybuje proti pružine. Pomocou zapisovacieho hrotu je celý priebeh spomalenia 

zapisovaný na registračný papier. Viacúčelovým zariadením je vlečené „piate“ koleso, ktoré 

slúži k zaznamenávaniu hodnôt počas dynamickej jazdnej skúške. Toto koleso je pripevnené 

k zadnému nárazníku, kde pomocou elektronického snímača dochádza k zaznamenávaniu 

otáčok kolesa. Modernejším prevedením vlečeného kolesa je optické zariadenie, ktoré funguje 

na princípe snímania optického odrazu svetelných lúčov, vysielaných z idúceho vozidla na 

vozovku. Jedná sa o bezdotykové a bezpreklzové merania jazdných vlastností vozidla. [2] 
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 t je čas [s]. 

Počiatočná rýchlosť bola pri každom meraní odčítaná z displeju PerformanceBoxu. 

Následne sa hodnota zapísala do poznámkového bloku, do ktorého sa tiež zapisoval spôsob 

brzdenia a zaradeného prevodového stupňa. 

Pre analýzu a spracovanie nameraných dát, je potrebné dané dáta otvoriť v príslušnom 

programe – XL Vision, v ktorom možno uskutočniť vyexportovanie do tabuľkového 

procesoru (MS Excel).  

7.4.3 Postup pri meraní prístrojom Racelogic PerformanceBox 

Prostredníctvom vákuových prísaviek sa prístroj umiestnil na čelné sklo motorového 

vozidla. Externá magnetická anténa bola umiestnená na strechu daného vozidla. Napájanie 

bolo uskutočnené skrz 12 V zásuvku zapaľovača. Po zapojení prístroja k zásuvke zapaľovača 

a následným spojením prístroja s dostatočným počtom satelitov, sa automaticky spustilo 

nahrávanie dát na vloženú SD kartu. 

Z nameraných dát sa pomocou programu PerformanceBox Tools vyexportovali 

hodnoty polôh motorového vozidla počas uskutočnených meraní. Výsledkom je grafické 

znázornenie trias, ktoré boli počas meraní zrealizované. Vidno sú na obr. č. 40, 42 a 44. 
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8  VÝSLEDKY MERANIA 

V tejto kapitole je popísaný priebeh meraní jednotlivých vozidiel, pričom na každom 

z nich bolo uskutočnených niekoľko rôznych konfigurácií typu: počiatočná rýchlosť – 

prevodový stupeň. Meranie prebehlo s prázdnym ako aj s naloženým vozidlom. Pre 

spresnenie údajov ako aj pre minimalizovanie možných chýb počas merania, boli niektoré 

typy meraní viackrát opakované. Nepodarilo sa však všetky merania viackrát opakovať. 

Celkovo bolo uskutočnených cca 100 meraní. 

8.1 MERCEDES-BENZ ACTROS 2546 

Nákladné vozidlo Mercedes-Benz Actros 2546 je vybavené automatickou 

prevodovkou, ktorá je tvorená 3 stupňovou synchronizovanou základnou prevodovkou 

rozšírenou o rozsahovú a deliacu redukciu. Vodič nákladného vozidla tak má možnosť radiť 

medzi 12 stupňami. Informácia o zaradenom stupni je vodičovi oznámená prostredníctvom 

displeja, na ktorom sa popri zaradenom stupni (1 až 6) ukazuje šípka hore alebo dole. Tá 

znázorňuje zaradený normálny (rýchly) prevod alebo redukčný (pomalý) prevod. Pre 

zachovanie rovnakého prevodového stupňa bola automatická prevodovka prepnutá vodičom 

nákladného vozidla na manuálne ovládanie. Tým bolo zaručené, aby prevodovka 

nepreraďovala samovoľne prevodové stupne pri nízkych, prípadne vysokých otáčkach 

motora. 

Nákladné vozidlo Mercedes-Benz Actros 2546 je štandardne vybavené dvojstupňovou 

dekompresnou motorovou brzdou. Pri meraniach bolo brzdenie uskutočnené brzdením 

motorom ako aj prvým a druhým stupňom motorovej brzdy. 

8.1.1 Meranie naloženého nákladného vozidla 

Celková hmotnosť súpravy počas meraní bola cca 23 000 kg. Maximálna povolená 

hmotnosť súpravy je 44 000 kg, čo žiaľ počas nakládky tovaru, ktorý sa následne prevážal do 

blízkosti Prahy, nebol dosiahnutý. Namerané hodnoty však majú výpovednú hodnotu, 

nakoľko sa nie vždy podarí zaistiť maximálne zaťaženie súpravy počas každodennej prepravy 

tovaru.  

Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

V tabuľkovom procesore MS Excel sa uskutočnila analýza nameraných dát. 

Výsledkom je priemerné spomalenie a grafické znázornenie priebehu jednotlivých meraní. 
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Pre názornosť je na obr. č. 48 zobrazený priebeh priečneho spomalenia z rýchlosti 42 km/h pri 

zaradenom 4. normálnom prevodovom stupni. Okamžité spomalenie v závislosti na čase bolo 

analyzované metódou kĺzavého priemeru, čím bolo dosiahnuté vyhladenie krivky. Výhoda 

tejto metódy spočíva v lepšom určení trendu alebo zmeny trendu. Výpočty a grafické 

priebehy všetkých meraní sú súčasťou prílohy 1.  

 

Obr. č. 48 – Spomalenie brzdením motora pri zaradenom 4 normálnom prevodovom stupni 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornené hodnoty rýchlostí, prejdených vzdialeností, času 

a výsledného priemerného spomalenia. V tabuľke je taktiež uvedené maximálne dosiahnuté 

spomalenie. Všetky hodnoty spomalení sú uvedené v absolútnych hodnotách. 

Tab. č. 5 – Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Zaradený 
prevodový 
stupeň8 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

3↓ 25 → 14 11 99,8 18,62 0,17 0,69 
3↓ 25 → 11 14 64,1 12,66 0,30 0,70 
3↓ 15 → 1 14 41,9 18,74 0,21 0,58 
3↓ 33 → 16 17 106,2 15,45 0,30 0,44 
3↓ 30 → 11 19 102,9 18,13 0,29 0,76 
4↓ 16 → 5 11 59,0 20,68 0,15 0,59 
4↓ 38 → 13 25 155,8 21,89 0,31 0,65 
4↓ 42 → 24 18 159,9 17,44 0,27 0,81 
5↓ 40 → 29 11 207,4 21,72 0,14 0,95 
5↓ 82 → 68 14 537,3 25,78 0,15 0,74 
5↓ 70 → 51 19 375,4 22,34 0,24 0,74 
5↓ 80 → 57 23 548,6 28,84 0,22 0,95 

                                                 
8 Symbol ↓ značí redukčný (pomalý) prevod. Prevodový stupeň bez symbolu ↓ naopak značí normálny 

(rýchly) prevod. 
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Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

6↓ 45 → 35 10 197,6 17,75 0,15 0,42 
6↓ 57 → 45 12 565,7 39,84 0,08 0,60 
6↓ 85 → 75 10 505,1 22,74 0,12 0,79 
6↓ 73 → 59 14 552,9 30,19 0,13 0,55 

Z údajov, ktoré sú uvedené v tabuľke, vyplýva, že pri zaradenom nižšom prevodovom 

stupni a zároveň väčšej rýchlosti, čomu zodpovedajú vyššie otáčky motora, je priečne 

spomalenie vyššie. 

Hodnoty namerané pri spomalení 1. stupňom motorovej brzdy 

Ako bolo spomenuté, nákladné vozidlo Mercedes-Benz Actros 2546 disponuje 

dvojstupňovou motorovou brzdou. V tejto kapitole sú uvedené výsledky meraní, ktoré sa 

uskutočnili počas spomalenia nákladného vozidla vplyvom zapnutého 1. stupňa motorovej 

brzdy. Typickým priebehom takéhoto spomalenia je graf uvedený na obr. č. 49. Jedná sa 

o spomalenie z rýchlosti 25 km/h pri zaradenom 3. redukčnom prevodovom stupni. 

 

Obr. č. 49 – Spomalenie 1. stupňom motorovej brzdi pri zaradenom 3 redukčnom prevode 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledné hodnoty priemerného spomalenia 

v závislosti na rôznych konfiguráciách rýchlostí a prevodových stupňov. 
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Tab. č. 6 – Hodnoty namerané pri spomalení 1. stupňom motorovej brzdy 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

3↓ 25 → 6 19 33,4 7,81 0,68 1,02 
3↓ 28 → 15 13 54,0 9,06 0,40 0,73 
4↓ 60 → 38 18 171,1 12,63 0,49 0,01 
5↓ 62 → 36 26 319,1 23,44 0,31 0,82 
5↓ 39 → 29 10 102,8 10,95 0,26 0,53 
5↓ 80 → 64 16 302,0 15,13 0,30 0,70 
6↓ 80 → 59 21 485,0 25,16 0,23 0,66 
6↓ 80 → 62 18 339,5 17,26 0,30 1,46 
6↓ 50 → 40 10 224,5 17,88 0,15 0,47 
6↓ 75 → 45 30 666,6 39,85 0,21 0,67 
6↓ 80 → 57 23 471,1 24,68 0,25 1,27 

S porovnaním údajov z tab. č. 5 a tab. č. 6 je zreteľný nárast priemerného spomalenia, 

ktorý je práve spôsobený zapnutým 1. stupňom motorovej brzdy. 

Hodnoty namerané pri spomalení 2. stupňom motorovej brzdy 

Posledný typ merania, ktorý sa uskutočnil s nákladným vozidlom Mercedes-Benz 

Actros 2546 bolo meranie pri zapnutom 2. stupni motorovej brzdy. 

Tab. č. 7– Hodnoty namerané pri spomalení 2. stupňom motorovej brzdy 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

3↓ 25 → 7 18 25,2 5,64 0,88 1,32 
3↓ 28 → 14 14 42,5 7,3 0,54 0,71 
4↓ 35 → 12 13 83,8 12,93 0,50 0,80 
4↓ 60 → 32 28 190,3 14,92 0,52 0,93 
5↓ 45 → 28 17 138,7 13,69 0,35 0,62 
5↓ 80 → 63 17 290,9 14,6 0,32 1,35 
6↓ 80 → 59 21 391,9 20,26 0,28 0,80 
6↓ 70 → 47 23 441,7 27,18 0,24 1,47 
6↓ 87 → 66 21 422,5 19,9 0,30 0,76 

Pri zapnutom 2. stupni motorovej brzdy sú hodnoty priemerného spomalenia ešte 

vyššie. Dokazuje to aj graf, ktorý je uvedený v nasledujúcej podkapitole.  
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Nákladné vozidlo je štandardne vybavené jednostupňovou dekompresnou motorovou 

brzdou. Pri meraniach bolo brzdenie uskutočnené brzdením motorom ako aj motorovou 

brzdou. 

8.2.1 Meranie naloženého nákladného vozidla 

Náklad, ktorý bol rovnomerne rozložený v úložnom priestore návesu, mal hmotnosť 

cca 23 000 kg. Celková hmotnosť súpravy sa pohybovala na hranici 39 000 kg. Hmotnosť je 

dostatočne vysoká na to, aby sa dosiahli dobré merania. Tie nám zaručia vierohodné 

porovnanie hodnôt priečneho spomalenia medzi naloženou a prázdnou návesovou súpravou.  

Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Pre názornosť je na obr. č. 51 zobrazený priebeh priečneho spomalenia z rýchlosti 

20 km/h pri zaradenom 3. prevodovom stupni malej rady. V časovom úseku, ktoré je 

zobrazené na danom grafe, má hodnotu 0,28 m/s2. Z obrázku je zreteľná maximálna 

amplitúda krivky, ktorá predstavuje maximálne dosiahnuté spomalenie. Jej hodnota je 

0,76 m/s2. 

 

Obr. č. 51 – Spomalenie brzdením motora pri zaradenom 3 prevodovom stupni malej rady 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené namerané a vypočítané hodnoty meraní, získané 

počas brzdenia motorom. 
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Tab. č. 8 – Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Zaradený 
prevodový 
stupeň9 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

2 L↓ 15 → 5 10 28,8 10,16 0,26 0,99 
3 L↓ 20 → 12 8 35,4 8,02 0,28 0,76 
2 H↓ 55 → 40 15 198,1 14,99 0,28 1,48 
3 H↓ 62 → 60 2 203,3 12,02 0,05 1,56 
4 H↓ 66 → 66 0 115,5 6,315 0,01 0,82 

Hodnoty namerané pri spomalení motorovou brzdou 

Nákladné vozidlo DAF XF105.460 SC disponuje jednostupňovou motorovou brzdou. 

V tejto kapitole sú uvedené výsledky meraní, ktoré sa uskutočnili počas spomalenia 

prostredníctvom zapnutej motorovej brzdy u uvedeného nákladného vozidla. Typickým 

priebehom takéhoto spomalenia je graf uvedený na obr. č. 52. Jedná sa o spomalenie 

z rýchlosti 13 km/h pri zaradenom 3 prevodovom stupni malej rady. Priemerné spomalenie 

v časovom úseku cca 2,7 s, je 0,70 m/s2. 

 

Obr. č. 52 – Spomalenie motorovou brzdou pri zaradenom 3 prevodovom stupni malej rady 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledné hodnoty priemerného spomalenia 

v závislosti na rôznych prevodových stupňov malej a veľkej rady ako aj rôznych rýchlostí. 

  

                                                 
9 Písmeno L (Low) za číslom prevodového stupňa predstavuje malú radu. Písmeno H (High) 

predstavuje veľkú radu. Symbol ↓ značí redukčný (pomalý) prevod. Prevodový stupeň bez symbolu ↓ naopak 
značí normálny (rýchly) prevod. 
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Tab. č. 9 – Hodnoty namerané pri spomalení motorovou brzdou 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

2 L↓ 13 → 4 9 8,8 3,77 0,68 2,78 
3 L↓ 16 → 4 12 11,3 4,18 0,83 2,62 
3 L↓ 13 → 6 7 7,2 2,7 0,70 3,36 
2 H↓ 55 → 32 23 132,7 10,93 0,57 2,28 
3 H↓ 44 → 32 12 165,9 15,8 0,22 1,73 
4 H↓ 54 → 49 5 197,9 13,9 0,10 0,83 

8.2.2 Meranie prázdneho nákladného vozidla 

Za účelom zistenia hodnôt spomalenia prázdneho nákladného vozidla bolo meranie 

uskutočnené na typovo identickom vozidle  DAF XF105.460 SC, ktoré malo zhodné tech-

nické vlastnosti10 ako vozidlo, s ktorým sa uskutočnili merania pri naloženom stave.  

Pri meraní spomalenia návesovej súpravy bola jeho celková hmotnosť cca 16 000 kg.  

Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Pre porovnanie priebehu spomalenia z obr. č. 51, je na nasledujúcom obrázku vidno 

priebeh spomalenia pri porovnateľných podmienkach. Spomalenie bolo uskutočnená 

z rýchlosti 27 km/h pri zaradenom 3. prevodovom stupni malej rady. Priemerné spomalenie 

v časovom úseku, ktoré je zobrazené na danom obrázku, je 0,46 m/s2. Z obrázku je tiež 

zreteľné maximálne dosiahnuté spomalenie, ktorého hodnota je 1,31 m/s2. 

                                                 
10 Vozidlo bolo vybavené manuálnou 16 stupňovú prevodovku a jednostupňovou dekompresnou 

motorovou brzdou. 
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Obr. č. 53 – Spomalenie brzdením motora pri zaradenom 3 prevodovom stupni malej rady 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené namerané a vypočítané hodnoty meraní, získané 

počas brzdenia motorom. 

Tab. č. 10 – Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

2 L↓ 26 → 5 21 37,8 8,71 0,66 1,32 
2 L↓ 25 → 8 17 30,8 6,68 0,70 1,67 
3 L↓ 27 → 6 21 58,3 12,78 0,46 1,31 
3 L↓ 33 → 14 19 78,1 11,94 0,44 1,59 
2 H↓ 55 → 31 24 222,5 18,66 0,36 1,61 
2 H↓ 60 → 31 29 269,5 21,405 0,38 1,63 
3 H↓ 63 → 47 16 211,8 13,88 0,32 1,18 
4 H↓ 78 → 53 25 363,2 19,98 0,35 1,50 

Hodnoty namerané pri spomalení motorovou brzdou 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledné hodnoty rýchlostí, dráh, časov. Tiež sú 

uvedené hodnoty priemerného a maximálneho spomalenia. Tie boli dosiahnuté počas merania 

prázdnej návesovej súpravy pri spomalení vplyvom motorovej brzdy. Grafické znázornenia 

jednotlivých priebehov sú súčasťou prílohy 1. 
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má možnosť radiť medzi 12 stupňami. Radenie jednotlivých stupňov prebieha plne 

automaticky, pričom vodičovi je umožnené prepnutie na radenie v manuálnom móde. Tento 

mód bol použitý pri meraní spomalenia vozidla. Informácia o zaradenom stupni je vodičovi 

oznámená prostredníctvom displeja, na ktorom sa zobrazuje stupeň zaradeného prevodu (1 až 

12). 

Nákladné vozidlo Scania R410 je štandardne vybavené jednostupňovou dekompresnou 

motorovou brzdou. Za príplatok je možné vozidlo vybaviť hydrodynamickou brzdou (ďalej 

len „retardér“). Testované vozidlo disponovalo touto možnosťou. Jedná sa o 5 stupňový 

retardér, ktorý maximálne dosahuje brzdný moment o veľkosti 3500 N×m11. 

Existuje nespočetne veľa konfigurácií typu: zaradený prevodový stupeň – spôsob 

brzdenia. Z daného dôvodu boli merania uskutočnené hlavne v 6. zaradenom prevodovom 

stupni. Začiatok merania bol spravidla z rýchlosti 45 km/h do konečnej rýchlosti cca 15 km/h. 

Merania sa uskutočnili pri brzdení motorom, pri brzdení motorovou brzdou ako aj brzdením 

prostredníctvom jednotlivých stupňov retardéra. 

8.3.1 Meranie naloženého nákladného vozidla 

Hmotnosť nákladu, ktorá bola prevážaná, bola na úrovni 5 000 kg. Celková hmotnosť 

súpravy počas meraní činila cca 21 000 kg. Počas nakládky tovaru, ktorý sa následne prevážal 

do obci Otmarov, bola maximálna povolená hmotnosť, určená na 45 000 kg, nedosiahnuteľná.  

Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Na obr. č. 55 je zobrazený priebeh priečneho spomalenia z rýchlosti 45 km/h pri zara-

denom 6. prevodovom stupni. V časovom úseku, ktorý je dlhý cca 27 s je priemerné spo-

malenie 0,20 m/s2. Z obrázku je zreteľné maximálne dosiahnuté spomalenie, ktorého hodnota 

je 0,61 m/s2. 

                                                 
11 Táto hodnota mi bola oznámená po tel. kontakte so Scania Senec. 
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Obr. č. 55 – Spomalenie brzdením motora pri zaradenom 6 prevodovom stupni 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené namerané a vypočítané hodnoty meraní, získané 

počas brzdenia motorom. 

Tab. č. 12 – Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

4 20 → 11 9 42,3 9,9 0,26 0,52 
6 45 → 26 19 259,8 26,53 0,20 0,61 
8 30 → 22 8 68,9 9,46 0,22 0,90 

Hodnoty namerané pri spomalení motorovou brzdou 

Pre porovnanie je na obr. č. 56 uvedený priebeh priečneho spomalenia v zaradenom 

6. prevodovom stupni. Metodika merania bola identická ako pri predošlom meraní. 

Počiatočná rýchlosť, z ktorej sa meranie uskutočnilo, bola 45 km/h. Na rozdiel od brzdenia 

motorom sa pri brzdení motorovou brzdou dosiahol nárast priemerného spomalenia o 230% 

a to na hodnotu 0,68 m/s2.  
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Obr. č. 56 – Spomalenie motorovou brzdou pri zaradenom 6 prevodovom stupni 

V tab. č. 13 sú uvedené výsledné hodnoty rýchlostí, dráh, časov, priemerného 

a maximálneho spomalenia. Tie boli dosiahnuté počas merania naloženej návesovej súpravy 

pri spomalení prostredníctvom motorovej brzdy. 

Tab. č. 13 – Hodnoty namerané pri spomalení motorovou brzdou 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

4 25 → 10 15 26,1 5,4 0,78 1,81 
6 45 → 22 23 90,3 9,76 0,67 1,21 
6 45 → 21 24 90,8 9,96 0,68 1,10 
8 46 → 24 22 96,5 9,94 0,62 1,65 

Hodnoty namerané pri spomalení 1. stupňom retardéra 

Na obr. č. 57 je uvedený priebeh spomalenia pri 6. prevodovom stupni, ktorý bol do-

siahnutý vplyvom zapnutého 1. stupňa retardéra. Počiatočná rýchlosť činila 45 km/h. Veľkosť 

priemerného spomalenia pri 1. stupni retardéra voči spomaleniu motorovou brzdou klesla cca 

38% a to na 0,40 m/s2. 
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Obr. č. 57 – Spomalenie 1. stupňom retardéra pri zaradenom 6 prevodovom stupni 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené namerané a vypočítané hodnoty meraní, získané 

počas spomalenia 1. stupňom retardéra. 

Tab. č. 14 – Hodnoty namerané počas spomalenia 1. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

4 25 → 9 16 52,3 10,92 0,40 0,73 
5 30 → 14 16 65,6 10,73 0,41 1,19 
6 45 → 25 20 132,6 13,57 0,40 1,12 
6 40 → 16 24 117,6 15,11 0,44 0,86 
8 53 → 30 23 175,1 15,24 0,42 1,06 
12 82 → 53 29 351,9 18,71 0,42 1,07 

Hodnoty namerané pri spomalení 2. stupňom retardéra 

Pre možnosť priameho porovnania meraní, ktoré boli uskutočnené pri rôznych 

spôsoboch brzdenia je na obr. č. 58 uvedený priebeh spomalenia, ktorý bol dosiahnutý 

vplyvom zapnutého 2. stupňa retardéra. Meranie sa uskutočnilo pri 6. prevodovom stupni z  

počiatočnej rýchlosti 45 km/h. Veľkosť priemerného spomalenia voči 1. stupni retardéra 

stúpla o cca 35% na hodnotu 0,54 m/s2. 

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0 2 4 6 8 10 12 14 16

a 
[m

×
s-2

]

t [s]

Priebeh spomalenia

150 Procento klouzavého průměru (Priebeh spomalenia)



69 
 

 

Obr. č. 58 – Spomalenie 2. stupňom retardéra pri zaradenom 6 prevodovom stupni 

V tab. č. 15 sú uvedené namerané a vypočítané hodnoty meraní, získané počas spo-

malenia 2. stupňom retardéra. 

Tab. č. 15 – Hodnoty namerané počas spomalenia 2. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

5 30 → 14 16 48,9 7,93 0,55 1,39 
6 45 → 20 25 116,3 12,94 0,54 1,14 
6 35 → 13 22 80,6 12,14 0,51 1,09 
12 92 → 56 36 379,9 18,52 0,54 1,66 

Hodnoty namerané pri spomalení 3. stupňom retardéra 

Na obr. č. 59 je uvedený priebeh spomalenia pri 6. prevodovom stupni, ktorý bol do-

siahnutý vplyvom zapnutého 3. stupňa retardéra. V priebehu 9 s počiatočná rýchlosť 45 km/h 

klesla na hodnotu 22 km/h. Dosiahlo sa priemerné spomalenie v hodnote 0,7 m/s2. Veľkosť 

priemerného spomalenia pri 3. stupni retardéra voči 2. stupni retardéra vzrástla v priemere 

o necelých 29%.  

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0
0 2 4 6 8 10 12 14

a 
[m

×
s-2

]

t [s]

Priebeh spomalenia

150 Procento klouzavého průměru (Priebeh spomalenia)



70 
 

 

Obr. č. 59 – Spomalenie 3. stupňom retardéra pri zaradenom 6 prevodovom stupni 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené namerané a vypočítané hodnoty meraní, získané 

počas spomalenia 3. stupňom retardéra. 

Tab. č. 16 – Hodnoty namerané počas spomalenia 3. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

5 30 → 7 23 51,6 10,11 0,64 1,43 
6 45 → 22 23 85,9 9,28 0,70 1,25 

Hodnoty namerané pri spomalení 4. stupňom retardéra 

Pre porovnanie zmeny priebehu spomalenia je na nasledujúcom obrázku uvedené 

spomalenie pri zapnutom 4. stupni retardéra. Spomalenie sa uskutočnilo pri 6. prevodovom 

stupni z počiatočnej rýchlosti 45 km/h. Veľkosť priemerného spomalenia pri 4. stupni 

retardéra voči spomaleniu vplyvom 3. stupňa retardéra vzrástla cca 25% a to na hodnotu 

0,87 m/s2. 
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Obr. č. 60 – Spomalenie 4. stupňom retardéra pri zaradenom 6 prevodovom stupni 

V tab. č. 17 sú uvedené hodnoty, ktoré boli namerané a následne vypočítané pre spo-

malenie pri 4. stupňom retardéra.  

Tab. č. 17 – Hodnoty namerané počas spomalenia 4. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

5 30 → 11 19 32,4 5,63 0,92 1,51 
6 45 → 17 28 76,4 8,84 0,87 1,70 

Hodnoty namerané pri spomalení 5. stupňom retardéra 

 

Obr. č. 61 – Spomalenie 5. stupňom retardéra pri zaradenom 6 prevodovom stupni 
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Z obr. č. 61 je evidentné, že priebeh krivky spomalenia je o niečo „výraznejší“ oproti 

spomaleniu pri zapnutom 4. stupni retardéra. Maximálna hodnota spomalenia činí 1,61 m/s2. 

Spomalenie sa uskutočnilo pri 6. prevodovom stupni z počiatočnej rýchlosti 45 km/h. 

Veľkosť priemerného spomalenia voči spomaleniu vplyvom 4. stupňa retardéra vzrástla o ne-

celých 10% a to na hodnotu 0,95 m/s2. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené namerané a vypočítané hodnoty meraní, získané 

počas spomalenia 5. stupňom retardéra. 

Tab. č. 18 – Hodnoty namerané počas spomalenia 5. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

5 30 → 4 26 34,3 7,29 1,00 1,89 
6 45 → 18 27 68,6 7,83 0,95 1,61 

8.3.2 Meranie prázdneho nákladného vozidla 

Pri meraní spomalenia návesovej súpravy Scania R410 sa pohybovala jeho celková 

hmotnosť na úrovni 16 000 kg.  

V nasledujúcich podkapitolách sú hodnoty jednotlivých meraní uvedené výlučne 

v tabuľkách. Na grafické priebehy možno nahliadnuť v prílohe 1. 

Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Hodnoty, ktoré sú uvedené v tab. č. 19, predstavujú rýchlosť z ktorej sa merania usku-

točňovali. Hodnoty tiež uvádzajú prejdenú dráhu, potrebný čas a vypočítané priemerné 

priečne spomalenie. Tabuľka je tiež rozšírená o hodnoty maximálneho spomalenia. 

Tab. č. 19 – Hodnoty namerané počas brzdenia motorom 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

6 45 → 12 23 127,2 16,2 0,57 0,96 
8 30 → 10 20 65,1 11,66 0,47 1,07 

Hodnoty namerané pri spomalení motorovou brzdou 

Ak porovnáme hodnoty priemerného spomalenia uvedené v tab. č. 20 s tab. č. 19, 

nastal zreteľný nárast priemerného spomalenia.  K zväčšeniu došlo temer o 100%. Tento 

nárast je spôsobený funkciou dekompresnej motorovej brzdy. 



73 
 

Tab. č. 20 – Hodnoty namerané pri spomalení motorovou brzdou 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

6 45 → 10 25 68,6 8,96 1,08 1,59 
8 30 → 22 8 16,8 2,35 1,00 3,06 

Hodnoty namerané pri spomalení 1. stupňom retardéra 

Hodnoty priemerného spomalenia, ako aj hodnoty, z ktorých sa pri výpočte 

vychádzalo, sú uvedené v tab. č. 21. Pri porovnaní hodnôt priemerného spomalenia 

1. stupňom reteradéra s hodnotami pri spomalení motorovou brzdou, je zjavný jeho pokles. 

Priemerná hodnota spomalenia klesla až o 33%. 

Tab. č. 21 – Hodnoty namerané počas spomalenia 1. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

5 30 → 11 19 43,3 7,69 0,70 1,14 
6 43 → 15 28 87,6 10,94 0,72 1,34 
6 40 → 19 21 65,4 7,98 0,73 1,63 
12 80 → 50 30 235,7 13,03 0,64 1,39 

Hodnoty namerané pri spomalení 2. stupňom retardéra 

V tab. č. 22 sú uvedené hodnoty, ktoré sa docielili pri spomalení 2. stupňom retardéra. 

V priemere došlo k miernemu vzrastu hodnôt priemerného spomalenia. Oproti spomaleniu 

1. stupňom retardéra sa hodnota priečneho spomalenia zvýšila o cca 35%. Veľkosť 

priemerného spomalenia 1. stupňom retardéra je porovnateľná so spomalením, ktoré sa do-

siahlo pri použití motorovej brzdy. 

Tab. č. 22 – Hodnoty namerané počas spomalenia 2. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

5 30 → 12 18 31,7 5,47 0,92 1,77 
6 45 → 13 32 75,7 9,46 0,95 1,56 

Hodnoty namerané pri spomalení 3. stupňom retardéra 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené namerané a vypočítané hodnoty meraní, získané 

počas spomalenia 3. stupňom retardéra. Hodnoty, ktoré sú v uvedené v tabuľke, sú v priemere 

o 15% väčšie ako hodnoty uvedené v tab. č. 22. 
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Tab. č. 23 – Hodnoty namerané počas spomalenia 3. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

6 45 → 13 32 68,4 8,49 1,05 1,96 
6 45 → 14 31 64 7,83 1,10 1,77 

Hodnoty namerané pri spomalení 4. stupňom retardéra 

Nákladné vozidlo Scania R410 bolo vyťažené, takže sa uskutočnilo len jedno meranie. 

Meranie bolo realizované pri spomalení 4. stupňom retardéra. Meranie sa uskutočnilo pri 

6. prevodovom stupni z počiatočnej rýchlosti 45 km/h. Veľkosť priemerného spomalenia pri 

4. stupni retardéra voči spomaleniu vplyvom 3. stupňa retardéra vzrástla o necelých 13% a to 

na hodnotu 1,21 m/s2. 

Tab. č. 24 – Hodnoty namerané počas spomalenia 4. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

6 45 → 10 35 61,4 8,01 1,21 2,20 

Hodnoty namerané pri spomalení 5. stupňom retardéra 

Pri spomalení 5. stupňom retardéra sa opäť z dôvodu vyťaženosti nákladného vozidla 

podarilo uskutočniť len jedno meranie. Pre zachovanie identických podmienok bolo aj toto 

meranie uskutočnené z počiatočnej rýchlosti 45 km/h. Priemerné spomalenie, ktoré sa pri 

danom meraní dosiahlo má hodnotu 1,37 m/s2. Táto hodnota predstavuje najväčšie priemerné 

spomalenie, ktoré bolo dosiahnuté počas všetkých cca 100 meraní. 

Tab. č. 25 – Hodnoty namerané počas spomalenia 5. stupňom retardéra 

Zaradený 
prevodový 
stupeň 

 
[km/h] 

∆  
[km/h] 

 
[m] 

 
[s] 

 

[m/s2] 
 

[m/s2] 

6 45 → 13 32 52,7 6,59 1,37 2,16 

8.3.3 Porovnanie hodnôt priemerného spomalenia v závislosti od zaťaženia 

a spôsobu brzdenia 

Z tabuliek, ktoré sú uvedené v kap. 8.3.1 a v kap. 8.3.2, boli hodnoty priemerného 

spomalenia v závislosti od typu zaťaženia a spôsobu spomalenia, spriemerované. Výsledok je 

znázornený na obr. č. 62, v podobe stĺpcového grafu. Z grafu je zreteľný nárast hodnoty spo-

malenia s postupným zapínaním jednotlivých stupňov retardéra. Hodnota spomalenia pri 
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ZÁVER 

Celou mojou diplomovou prácou s názvom „Meranie spomalenia nákladných 

automobilov nad 12 ton pri brzdení motorom“ sa prelína snaha o vytvorenie a vyhodnotenie 

relevantných výsledkov, ktoré som získal meraním pomocou meracích prístrojov Inventure 

XL meter Pro a Racelogic PerformanceBox na troch rôznych nákladných vozidlách. Pracoval 

som v teréne, pri meraniach som venoval pozornosť presnému zaznamenávaniu údajov. Tie sa 

týkali predovšetkým priebehu spomalenia naloženého nákladného vozidla a prázdneho 

nákladného vozidla.  

Vo všetkých mojich meraniach som pripisoval dôležitosť tomu, aby boli podmienky 

meraní identické, aby prebiehali za rovnakých podmienok. Chcel som docieliť dostatočnú 

validitu nameraných výsledkov. Uskutočnil som viac ako 100 meraní, pri ktorých som použil 

rôzne konfigurácie typu:  rýchlosť – rýchlostný stupeň – typ brzdenia. 

Výsledkom meraní, sú hodnoty priemerných spomalení, ktoré sú znázornené 

v stĺpcových grafoch. Z grafov možno postrehnúť priamy dopad hmotnosti na veľkosť 

spomalenia. Čím je hmotnosť vozidla väčšia, tým je spomalenie pozvoľnejšie.  

V diplomovej práci som dospel k záverom, že brzdenie motorom, brzdenie pomocou 

motorovej brzdy ako aj brzdenie prostredníctvom retardéra skrýva v sebe rozdiely. 

Najúčinnejším sa javí brzdenie prostredníctvom retardéra. Jednotlivé odstupňované 

nastavenia retardéra prispievajú k vyššiemu brzdnému momentu. Dospel som tiež k záverom, 

že s narastajúcimi otáčkami motora dochádza k väčšiemu brzdnému účinku pri brzdení 

motorom. Môžem konštatovať, že pri zaradení nižšieho prevodového stupňa vzniká väčší 

brzdný účinok.  

Využitie brzdenia motorom disponuje dôležitým úsporným ekonomickým 

a hospodárnym momentom.  

Dúfam, že moja diplomová práca a v nej uvedené výsledky meraní, sa stanú prínosom 

pre znaleckú prax v odbore analýzy nehôd. Mnou uvedené výsledky sa môžu stať vstupnými 

veličinami napr. pri riešení predstretového pohybu. 
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a [m/s2] zrýchlenie 
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