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Vyhodnotenie brzdného účinku

201 - Priame vyhodnotenie 

201 – Lineárna extrapolácia

201 – Referenčné sily

201 - Orientačné vyhodnotenie 

Metódy vyhodnotenia brzdného účinku vozidiel nad 3,5t:

Môžu sa vzájomne kombinovať 
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Priame  vyhodnotenie

Najpresnejšia metóda !!!

Nie je potrebné 

meranie tlakov.
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 Bvi súčet brzdných síl na obvode všetkých kolies 

vozidla v (N)

mc najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla v 

(kg)

(%)

Z nameraných najväčších dosiahnutých brzdných síl pri meraní na 

valcovej skúšobni bŕzd (VSB) sa ráta, akému zbrzdeniu vozidla 

zaťaženého na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť zodpovedajú.

Vychádza z metódy merania v zaťaženom stave podľa ISO 21069.



4

Lineárna extrapolácia (vzduchovotlaková brzdová 

sústava)

- vozidlo musí mať funkčné kontrolne prípojky 

- dosiahnutie 30 % najväčšieho konštrukčného tlaku – správne určenie tlaku Pmc
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Orientačné vyhodnotenie

možno použiť iba v prípade, ak :

-kontrolné prípojky nie sú na vozidle, alebo sú nefunkčné

-nemožno použiť žiadnu z predchádzajúcich metód (napr. pre nedostupnosť technických údajov o 

brzdovej sústave vozidla)

môže sa aplikovať aj na vozidle vyrobenom po roku 1995  (povinnosť mať kontrólne prípojky)
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Čo sú referenčné brzdné sily?

Závislosť referenčnej brzdnej sily   

od ovládacieho tlaku v brzdovej 

sústave pre jednu nápravu.

Brzdná sila  na nápravu (N)

Ovládací tlak (bar) 

Brzdná sila na 

nápravu (kN)

Ovládací tlak (kPa)

Výrobca a typ

brzd. sústavy

Graf KÖGEL
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Referenčné brzdné sily – vyhodnotenie brzdného 

účinku

Stanoviť hodnoty, ktoré budú použite na porovnanie 

predpísaných a nameraných údajov.

Odchýlka od zvoleného tlaku max. +/- 5% pre 

zvolený tlak 200 kPa...5% = 10kPa 

Tolerančné pole pre tlak 200 kPa  

od190kPa   do 210 kPa

Pre každú nápravu musí platiť  

(súčet brzdných síl na oboch 

kolesách)

Nevyhovuje Ak

vyhovuje

Min. brzdná sila, ktorú treba dosiahnuť (pre 200 kPa) = 0,95 x 11 kN = 10,45 kN
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Referenčné brzdné sily – vyhľadanie údajov

Zistiť údaje o referenčných brzdných silách k danému vozidlu sa 

zobrazuje v informačnom systéme pod tlačidlom Odkazy

Presmerovanie na 

referenčné brzdné sily 
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Referenčné brzdné sily – výrobca Mercedes

Vyhľadávanie vozidla podľa 4. až 9.  

pozície číslice vo VIN

4. až 9. číslica VIN

prvá náprava

druhá náprava
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Referenčné brzdné sily – výrobca KÖGEL

Nižšie je uvedený zoznam vozidiel výrobcu KÖGEL, pre ktoré možno použiť priložený graf 

s údajmi o referenčných brzdných silách. Vo všetkých týchto vozidlách je použitý brzdový 

kotúč s priemerom Ø 430mm. 

Platí pre 

konkrétne VIN
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Referenčné brzdné sily – výrobca KÖGEL

Zistiť hodnoty priamo z grafu

Hodnota prvého a koncového bodu 

ref. Tlaku a sily sú uvádzané v 

tabuľke  
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Súmernosť pôsobenia prevádzkovej brzdy

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

ľavé koleso pravé koleso

horné dve
tretiny

prvá tretina

Vyhodnocuje sa len v horných 

dvoch tretinách dosiahnutej 

najväčšej brzdnej sily

Horné dve tretiny = od 2kN do 6kN

Prvá tretina = od 0kN do 2kN
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Parkovacia brzda
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Parkovacia brzda – elektronická 

Volkswagen 

Režim TÜV – vozidlo sa nachádza v režime skúšania a je 

možné skúšanie na VSB

Ak je vozidlo vybavené elektronickou parkovacou brzdou postupuje sa podľa pokynov výrobcu 

vozidla resp. dostupného manuálu ku vozidlu.

Konštrukcia parkovacej brzdy nedovoľuje meranie každého 

kolesa samostatne je možné odmerať  obidve kolesá súčasne. 
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Parkovacia brzda – elektronická 

Pri skúšaní na vozidle WV Sharan prišlo k úplnému brzdnému účinku parkovacej 

brzdy pri treťom aktivovaní spínača a pri štvrtom stlačení nastalo uvoľnenie 

parkovacej brzdy. 

Režim TÜV je zapnutý pokiaľ 

svieti príslušná kontrolka



16

Ďakujem za pozornosť

Koniec


