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Brzdové systémy

Z hlediska bezpečnosti provozu jsou brzdy 

nejdůležitějším ústrojím motorových vozidel. 
Závady brzdové soustavy, jako velký mrtvý zdvih 
pedálu, netěsnosti v potrubí (kapalina, vzduch) 
atd. je nutné odstranit co nejdříve,aby nedošlo k 
dopravní nehodě.

Rozdíl brzdného účinku na kolech jedné nápravy 
může být max. 30%. Ovalita brzdových bubnů 
(kotoučů) může být max. 10%



Vzduchové (strojní) brzdy

U nákladních automobilů nestačí již síla řidiče k 
bezpečnému zastavení. Proto se zde používají 
brzdy vzduchové, které jsou brzdami strojními.

Řidič pomocí pedálu ovládá  brzdič, který řídí 
účinnost brzdění vpouštěním tlakového vzduchu 
ze vzduchojemu do brzdových válců. Tlakový 
vzduch se získá pomocí kompresoru (0,5-0,6 
MPa) a ten je vzduchovým potrubím rozveden do 
vzduchové soustavy vozidla i přívěsu.

Konstrukce je složitější a má nevýhody:

- delší čas brzdění

- v zimě soustava zamrzá

- pohon kompresoru odebírá výkon motoru



Vzduchové (strojní) brzdy



Vzduchové (strojní) brzdy - schema





Brzdič

Brzdič ovládá přístup 

tlakového vzduchu k 
brzdovým válcům v 
závislosti na sešlápnutí 
brzdového pedálu. Brzdič 
brzdí nejprve zadní 
nápravy s přívěsem s 
tlakovým předstihem proti 
nápravě přední.



Konstrukce brzdových válců

- Membránový válec vytváří ovládací sílu u provozní brzdy

- Pružinový válec posilovače vytváří ovládací sílu u parkovací a pomocné 
brzdy

Pružinový válec slouží k nouzovému zastavení vozidla při úniku tlakového 
vzduchu ze soustavy. Pro odbrzdění vozidla je nutno tuto pružinu stlačit, 
nejčastěji šroubem, který je ve výbavě vozidla.



Konstrukce brzdových válců

Brzdové čelisti jsou ovládány:

a) S vačkou, která je umístěna na hřídeli. Hřídel je přes pákový 
mechanismus ovládán pístem v brzdovém válci 

b) Rozpěrným klínem. Který je spojen přímo s brzdovým válcem



Konstrukce brzdových válců

Kotoučové brzdy jsou ovládány přes čep membránového válce, který tlačí na 
páku. Tato páka se opírá o můstek. Vzniklou sílu z membránového válce přes 
páku předá můstek brzdovému obložení. To sevře kotouč a vytvoří brzdnou 
sílu.
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