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Seznam použitých značek a symbolů 

 

a – dýza pro doplňování obvodu rozvodového vzduchojemu 

A, B, D – potrubní prostory rozvaděče 

b - dýza pro doplňování obvodu pomocného vzduchojemu 

BV – brzdový válec 

DP – dutá pístnice 

DÚ –doplňovací ústrojí 

DZ – doplňovací záklopka 

F, C – prostory rozvodového vzduchojemu 

G, J, L – prostory pomocného vzduchojemu 

H, E – prostory brzdového válce 

HP – hlavní potrubí 

j, k, l – kanálky zpětné záklopky 

K – uzavírací kohout 

OD – odbrzďovač 

OZ1 – odbrzďovací záklopka 1 

OZ2 – odbrzďovací záklopka 2 

PK N – O –přestavovací kohout N – O 

PnZZ – prostor nad zpětnou záklopkou 

PP – přepojovací píst 

PŘP – přerušovací píst 

PV – pomocný vzduchojem 

PZ – podvojná záklopka 

RÚ – rozvodové ústrojí 

RV – rozvodový vzduchojem 

VPÚ – vyrovnávací a přerušovací ústrojí 

VZ – vyrovnávací záklopka 

ZZ – zpětná záklopka 

1bar = 0,1 MPa  
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0. Úvod 

 

Cílem bakalářské práce je seznámení se základními prvky, vlastnostmi a principy 

funkčnosti tlakových vzduchových brzd. První kapitola „Analýza činnosti brzdových zaří-

zení kolejových vozidel“ se bude zabývat rozdělením a stručným popsáním jednotlivých 

součástí. V druhé kapitole „Výběr a popis dílčích částí brzdového systému kolejového vo-

zidla“ se bude nacházet podrobnější popis vybrané části brzdového systému. V tomto pří-

padě se jedná o detailní popis vlastností a funkcí rozvaděče. Následující kapitola nazvaná 

jako „Zkouška rozvaděčů“ se bude zabývat popisem údrţby a zkoušení rozvaděčů. Na zá-

kladě předchozích kapitol a to především kapitoly „Výběr a popis dílčích částí brzdového 

systému kolejového vozidla“ se vytvoří audiovizuální pomůcka pro výuku (animace) ve 

zvoleném programu. Poslední kapitola bude obsahovat výukový text vycházející 

z animace, a tak kopírovat strukturu dané vizualizace. 
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1. Analýza činnosti brzdových zařízení kolejových vozidel 

 

 

1.1. Smysl brzd a jejich součásti 

 

Tab.č.1: Dělení brzd a jejich součásti 

   BRZDY    

         

MECHANICKÁ ČÁST BRZDY  PNEUMATICKÁ ČÁST BRZDY 

         

 Brzdové zdrţe  Rozvaděče  

         

 Brzdové válce  Doplňující prvky rozvaděčů  

         

 
Brzdové pákový a tyčový, ruční brzda 

 Tlakové relé 

Ventil rychlíkové brzdy a odstředivý regulá-

tor 

Protismykové ústrojí 

Samočinný odbrzďovač 

 

   

      

 Stavěče odlehlosti zdrţí   

      

 Brzdové jednotky    

     Brzdiče  

 Kotouče a diskové brzdy    

     Další příslušenství pneumatické části brzdy  

 

 

   

  Záklopka záchrané brzdy 

Odbrzďovač lokomotivní 

Vzduchojemy 

Tlakoměry 

Odstředivý prachojem 

Odkapnice 

Brzdové spojky 

Spojkový kohout 

 
   

   

   

   

   

   

   

 
Z hlediska bezpečnosti jsou brzdy velmi důleţitým prvkem kolejových vozidel. Z to-

hoto důvodu jsou brzdy podrobeny přísnému dozoru ve smyslu jejich plné funkčnosti a 

konstrukčního provedení. Tedy jinými slovy musí být splněny podmínky, které nařizují 

normy „Mezinárodní unie“. Brzdy jako takové nám slouţí k bezpečnému a včasnému za-

stavení, k omezení rychlosti a zajištění proti samovolnému rozjetí kolejových vozidel. 

V počátcích vlakové historie se brzdění soupravy provádělo velmi jednoduchým a na dneš-

ní podmínky málo účinným způsobem tj. ručními brzdami. Z tohoto důvodu se zavedly 

pneumatické brzdy pracující na principu tření, které jsou u většiny taţených vozů. Další 

pouţívaný typ brzd vyuţívaných hlavně u hnacích vozidel a výjimečně i u taţených vozů 

jsou brzdy dynamické. Brzda jako celek se skládá ze dvou hlavních částí a to mechanická a 

pneumatická část brzdy. 
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1.2. Mechanická část brzdy 

  

 Mechanická část brzdy má za úkol vyvolat na jízdní plochy dvojkolí dostatečně velkou 

třecí sílu, která vede k brzdění daného vozu resp. vlakové soupravy, avšak nesmí být příliš 

velká, aby nedošlo k překročení meze adheze a tím ke smyku. Velikost třecí síly se mění 

v závislosti na rychlosti soupravy, aktuální teplotě zdrţí a na vlastnostech materiálu, ze 

kterého jsou zdrţe vyrobeny. Pouţívají se litinové zdrţe vhodné do rychlosti 140 km/h a u 

souprav dosahující vyšší rychlosti se pouţívají kotoučové brzdy. Schéma uspořádání me-

chanické části lze vidět na obr.č.1. 

 

Obr.č.1: Uspořádání mechanické části-1-brzdový válec; 2- převodnice; 3- závěska 

převodnice; 4-spojnice převodnice; 5- napínací vidlice; 6- převodnice; 7- řetěz; 8-úhlová 

převodnice; 9-patní ložisko; 10-matice vřetena; 11-vřeteno; 12-kolo ruční brzdy – [4] 

 

Kotoučové brzdy 

 Kotoučové brzdy pracují na principu vyvinutí třecí síly dvou čelistí na boční plochy 

kotouče, který je upevněn na nápravě brzděného dvojkolí. Jejich dobrou vlastností je vyvi-

nutí většího součinitele tření a tím tedy k potřebě menších přítlačných sil. Další dobrou 

vlastností kotoučových brzd je, ţe mají asi tak 3x větší ţivotnost neţ litinové zdrţe, které 

jsou také těţší. Kotoučové brzdy jsou i velmi dobře chlazeny z důvodu vytvoření radiál-

ních kanálů mezi dvěma kotouči. Není ani třeba stavěčů odlehlosti z důvodu malých opo-

třebení obloţení a malého převodu. Nevýhodou tohoto typu brzd je, ţe při brzdění nedo-

chází k obrušování nečistot vzniklých na jízdních plochách kola. Tyto nečistoty nám způ-

sobují sniţování adhezní síly mezi kolem a kolejnicí, a proto se ve většině případech pou-

ţívá kombinace špalíkových a kotoučových brzd. 
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Brzdové zdrţe 

 Brzdové zdrţe jsou ve třech konstrukčních provedení a to jako zdrţe celistvé, dělené 

(jedno-, dvoj- nebo trojšpalíkové) a zdrţe dvojčité. Zdrţe celistvé jsou jeden celistvý kus 

odlitý z šedé nebo fosforité litiny. Jsou opatřeny třemi konstrukčními prvky a to otvorem 

pro čep rozvory, otvorem pro stavěcí šroub, který zajišťuje bezpečnou vzdálenost zdrţe od 

jízdní plochy kola při nezabrzděném stavu a posledním velmi důleţitým prvkem je vodící 

nos, který se z vnitřní strany kola respektive vnitřní strany okolku opírá a tím zabraňuje při 

brzdění moţnému rovnoběţnému pohybu ve smyslu osy dvojkolí. Nevýhodou celistvých 

zdrţí je velká náročnost při montáţi a demontáţi z důvodu poměrně velkých hmotností 

zdrţí. Druhý typ zdrţí a to dělených se skládá opět ze tří hlavních prvků a to botka, špalík 

s vodícím nosem a klín. Jak jiţ nám název napovídá, jedná se o zdrţe, které jsou rozebíra-

telné na několik dílů. Botka je konstrukční část opatřená otvorem pro čep rozpory a otvo-

rem pro stavěcí šroub. Botka funguje jako nosná část špalíku, který je na ní upevněn za po-

moci klínu. Výhodou tohoto provedení je menší náročnost na montáţ a demontáţ, menší 

hmotnosti při manipulaci se špalíkem a jistá ekonomická i ekologická výhoda z důvodu 

výměny pouze funkčních částí zdrţe vyvíjející třecí sílu, coţ je špalík s vodícím nosem. 

Posledním konstrukčním provedením zdrţí a zároveň skládající se z nejvíce částí jsou zdr-

ţe dvojčité. Jednoduše řečeno se tyto zdrţe skládají z několika plechů, které jsou přes bot-

ky sešroubovány k sobě. U tohoto provedení se nachází vahadlo, které je hlavním nosným 

prvkem ostatních částí. Na vahadlu jsou upevněny dvě vedení zdrţe pro kaţdý špalík 

zvlášť. Dalšími upevněnými prvky na vahadlu jsou botky nesoucí brzdící špalík, který je 

pojištěn klínem. Výhoda tohoto konstrukčního provedení můţe být viděna opět z ekono-

mického a ekologické hlediska, a také z hlediska manipulace s menšími hmotami při vý-

měně špalíků. Provedení a uchycení dělených a dvojčitých zdrţí lze vidět na obr.č.2. 

 

 

Obr.č.2:  Foto dělených a dvojčitých zdrží 
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Brzdové pákoví a tyčoví 

 Brzdové pákoví a tyčoví slouţí k přenosu sil a vytvoření jejich násobku z brzdového 

válce na několik zdrţí součastně. Tato brzdící síla působí buď jednostranně a nebo obou-

stranně. Jestliţe dochází k jednostrannému brzdění, tak to znamená, ţe na jednotlivá kola 

nápravy působí pouze jedna zdrţ. Tímto způsobem brzdění vznikají neţádoucí síly, které 

značně namáhají loţiska dvojkolí. Z tohoto důvodu se pouţívá uspořádání brzdových pá-

koví a tyčoví takové, aby daný vůz byl brzděn oboustranně a tím se zabránilo neţádoucím 

vlivům. Dále je chtěné, aby při brzdění vznikala stejná brzdící síla jak na pravé tak na levé 

straně brzděného dvojkolí. Té se dosáhne u taţených vozů pouţitím jednoho centrálního 

jednopístového brzdového válce. Válec působí na brzdovou rozporu umístěnou vodorovně 

s osou nápravy. U hnacích vozidel není toto řešení moţné z důvodu malého prostoru na 

podvozku. Proto se tento nedostatek místa řeší pouţitím dvou válců a to většinou dvoupís-

tových, které působí přes ústrojí na zdrţe své strany. Vyrovnání sil zdrţí na obou stranách 

je docíleno tím, ţe se dbá na stejný tlak vzduchu ve všech brzdných válcích. Ruční brzda je 

pouţívána k zabrzdění vozu při odstavení z provozu nebo-li delší odstávce a to z důvodu 

bezpečnosti, která plyne z moţné netěsnosti vzduchového válce vedoucí k samovolnému 

rozjetí soupravy. Tato brzda je napojena na brzdové pákoví a tyčoví za pomoci řetězu. 

Místo ruční brzdy se můţe také vyuţívat při odstavení brzda zajišťovací, která se aktivuje 

vypuštěním vzduchu z pracovního válce. Zajišťovací brzda je nepřímočinná a nachází se 

především u brzd kotoučových. 

 

Stavěče odlehlosti 

 Při brzdění dochází k jistému opotřebení zdrţí a zvětšování jejich vzdálenosti od jízdní 

plochy kola. Vzdálenost zdrţí od jízdních ploch dvojkolí by se měla pohybovat v rozmezí 

(5 - 10) mm. Z důvodu, aby se tato mezera nezvětšovala a zůstávala po celou dobu ţivot-

nosti špalíků stejná bez nutnosti odstavení do depa, se zde zavádí stavěče odlehlosti zdrţí. 

Existují stavěče odlehlosti jednočinné a dvojčinné. Jednočinné stavěče zmenšují pouze 

odlehlost zdrţí, avšak stavěče dvojčinné nejenţe zmenšují, ale i dokonce zvětšují nedosta-

tečnou odlehlost zdrţí. Schéma dvojčinného stavěče odlehlosti je znázorněn na obr.č.3.  

 

 Brzdový válec, pákový převod, zdrţ a stavěče odlehlosti zdrţe s aretačním ústrojím lze 

zahrnout do jednoho celku, který se nazývá brzdovou jednotkou. Tuto jednotku je moţná 

vytvořit jen tehdy, kdyţ chceme mít pro kaţdé kolo svůj samostatný brzdový válec. Výho-

dou je zjednodušení a zmenšení hmotnosti ústrojí. 
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Obr.č.3:  Stavěč odlehlosti zdrží v odbrzděné poloze a správné odlehlosti – a, b – ramena 

páky; x – odlehlost zdrže od jízdní plochy; X – součet odlehlostí x; c – vůle – [4] 

 

 

1.3. Pneumatická část brzdy 

 

 Pneumatická část brzdy je v dnešní době nedílnou součástí. Pneumatické tlakové brzdy 

pracují na principu stlačeného vzduchu, který je nositelem práce působící na mechanickou 

část brzdy. Síla brzdění odpovídá velikost působícího tlaku vzduchu v brzdovém válci. Pro 

rozvod vzduchu po celé jízdní soupravě se vyuţívá hlavní potrubí, které je vedeno pod 

kaţdým rámem vozidla. Hlavní potrubí je mezi vozy spojeno pruţnými brzdovými spoj-

kami tak, aby nedocházelo k úniku vzduchu a tím k poklesu tlaku v hlavním potrubí. 

Pneumatická brzda je z bezpečnostního hlediska velmi dobře konstruována. Daná bezpeč-

nost spočívá v tom, ţe kdyţ dojde k náhlému úniku vzduchu z potrubí, například násled-

kem přetrţení jízdní soupravy, tak okamţitě veškeré části vlaku začnou samočinně brzdit. 

Proto se tato brzda nazývá samočinná. Tlaková samočinná brzda pracuje se vzduchem o 

tlaku 0,5 MPa, při kterém souprava nevyvíjí ţádné brzdící síly. Sniţováním tlaku nebo-li 

vypouštěním vzduchu z hlavního potrubí, začne vzduch z rozvodového vzduchojemu půso-

bit na rozvodný píst, který nadzvedne dutou pístnici a tím uvolní plnící záklopku. Záklopka 

otevře cestu pro plnění vzduchu z pomocného vzduchojemu do brzdového válce. Tím 

vznikne brzdění. Zpětným zvyšováním tlaku dochází k odbrzďování. Tedy jinými slovy, 

samočinná brzda pracuje na principu nepřímočinném. Schéma samočinné brzdy můţeme 

vidět na obr.č.4. Z obrázku lze také vidět, ţe brzdič samočinné brzdy pracuje paralelně 

s brzdičem přímočinné brzdy, který má veškeré prvky společné. Rozdíl mezi těmito brzda-

mi je takový, ţe přímočinná brzda reaguje pouze na základě signálu strojvedoucího a záro-

veň dochází jen k brzdění hnacího vozidla. Přímočinná brzda se vyuţívá při posunech ma-

lými rychlostmi, ale při posunu na větších sklonech se zapojuje do brzdění i samočinná 

brzda a to bez ohledu na dlouhou dobu jejího plnění. 
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Obr.č.4: Uspořádání samočinné a přímočinné brzdy ve vlaku - NP- napájecí potrubí; HP-

hlavní potrubí; BS- brzdič samočinné brzdy; BP- brzdič přímočinné brzdy; R- rozvaděč; 

PV-pomocný vzduchojem; DDZ- dvojitá zpětná záklopka – [4] 

 

Rozvaděče 

 Prvním základním prvkem u pneumatické části nepřímočinné brzdy jsou rozvaděče. 

Jejich rozdělení lze vidět v tab.č.2. Z důvodu podrobnějšího popisu funkce rozvaděčů v ná-

sledující kapitole se zde nachází pouze základní informace.  

 

Tab.č.2: Rozdělení a typy rozvaděčů 

   ROZVADĚČE    

         

JEDNORÁZOVĚ ODBRZĎUJÍCÍ 

ROZVADĚČE 

 POSTUPNĚ ODBRZĎUJÍCÍ ROZ-

VADĚČE  

         

 WESTINGHOUSE  DAKO – AV1 

DAKO – BV1 

DAKO – CV1 

Bez přídavného 

ventilu 
     
     

         

     DAKO – AV1D 

DAKO – BV1D 

DAKO – CV1D 

S ventilem  

DAKO-D 
     

     

         

     DAKO – L Bez ventilu 

         

     DAKO – LR 

DAKO – CV1R 

S ventilem  

DAKO-R      

         

     DAKO – LTR 

DAKO – AV1TR 

DAKO – BV1TR 

DAKO – CV1TR 

S ventilem  

DAKO-TR 

     

     

     

 

Aby se mohla ovlivňovat velikost tlaku vzduchu, který působí na brzdový válec, tak zde 

musí být rozvaděč splňující mezinárodní předpisy UIC. Hlavním předpisem týkající se 

rozvaděčů je nutnost splnění minimální průrazné rychlosti. Tato rychlost je 250 m/s. K této 
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hodnotě se dospělo poměrem délky a času. Délka je stanovena od brzdiče samočinné brzdy 

aţ po koncový uzávěr hlavního potrubí posledního vozu vlakové soupravy. Čas je stanoven 

od chvíle, kdy je brzdič samočinné brzdy přepnut na rychločinné brzdění aţ po dobu plnění 

posledního brzdícího válce. Čím kratší doba prodlení mezi plněním prvního a posledního 

brzdové válce, tím je menší moţnost vzniku podélných rázů a v extrémních případech 

moţnosti přetrţení nebo vykolejení jízdní soupravy. Pouţívané rozvaděče DAKO, jsou 

unikátní v konstrukci, která spočívá na stavebnicovém principu. Tedy různými kombina-

cemi dílčích prvků se můţe docílit různých vlastností rozvaděčů. Jednotlivé typy rozvadě-

čů se liší především typy přídavných ventilů. Přídavný ventil DAKO-D mění tlak 

v brzdovém válci na základě hmotnosti nákladu. Ventil DAKO-R mění tlak v brzdovém 

válci v závislosti na rychlosti vlaku. Posledním vyuţívaným přídavným ventilem je DA-

KO-TR, který je řešen ve dvou variantách a to DAKO-TR1 a DAKO-TR2. Jeho funkce je 

zajišťovat stálé plnící a vyprazdňovací doby bez ohledu na velikosti zdvihu brzdového 

válce. 

 

Doplňující prvky rozvaděčů 

 K rozvaděčům se mohou následně přidávat doplňující prvky. Jedním z doplňujících 

prvků je tlakové relé, které bude detailně popsáno v následující kapitole. Tlakové relé se 

pouţívá pro zajištění stále plnící a vyprazdňovací doby brzdových válců bez ohledu na 

aktuálním stavu obrzdění zdrţí. Dále se pouţívá z důvodu malých průtočných průřezů roz-

vaděčů. Tlakové relé v podstatě nahrazuje rozvaděč v úloze plnění brzdového válce vzdu-

chem.  

 

 Dalším doplňujícím prvkem je ventil rychlíkové brzdy s odstředivým regulátorem. Při 

prázdném vozu je zapotřebí menších brzdících sil neţ u loţeného vozu, tedy jestliţe by se 

stále pouţívala stejná brzdící síla pro loţené a prázdné vozy, tak by docházelo buď ke 

smyku kola nebo k malé brzdící síle. Z tohoto důvodu se mezi přírubu rozvaděče a pomoc-

ného vzduchojemu montuje ventil, který má tuto hodnotu obrzdění udrţovat samočinně na 

stálé hodnotě v závislosti na celkové hmotnosti nákladů nebo podle nastavení páky přesta-

vovače na boku vozu. Samočinné udrţování obrzdění se vyvíjí z deformace vypruţení, 

která vzniká působením tíhy nákladu. Za pomocí vahadel se docílí změny převodu, který 

způsobí, ţe v brzdovém válci bude dostatečně velký tlak k danému zatíţení vozu. Ventil se 

dále můţe přestavit na osobní a nákladní reţim brzdění. Existuje několik kombinací ventilů 

s regulátory a jednou takovou kombinací je ventil rychlíkové brzdy DAKO-LRV 

s odstředivým regulátorem DAKO-KL. Tato kombinace se pouţívá spíše v nákladní dopra-
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vě. Regulátor namontovaný na loţiskové skříni dvojkolí zvyšuje horní mez tlaku v brzdo-

vých válcích z 0,38 na 0,68 MPa a tím zkrátí brzdné dráhy. Dále například ventil DAKO-R 

s regulátorem DAKO-K.  

 

 Za další doplňující prvek rozvaděčů se můţe pokládat protismykové ústrojí DAKO. 

Toto ústrojí má kaţdé vozidlo disponující rychlíkovou brzdou. Protismykovým ústrojím se 

zabraňuje zablokování kola a následnému smyku po temeni kolejnice. Smyk kola je spojen 

se vznikem plošek na obvodě kola. Ke smyku dochází vţdy při zpomalování větším neţ 

6,5 m∙s
-2

. Proto se na kaţdé dvojkolí montuje senzor zrychlení DAKO-F, který při překro-

čení maximálního dovoleného zpomalení kola pošle informace vypouštěcímu ventilu DA-

KO-N2, aby způsobil sníţení tlaku v brzdovém válci a tím došlo k přerušení brzdění.  

 

 Jako další protismykovou ochranou, kterou lze nahradit protismykové ústrojí DAKO, 

můţe být elektronický protismyk DAKO. U kaţdého kolo dvojkolí se na loţiskovou skříň 

namontuje generátor DAKO-RE. Ten obsahuje indukční cívku, která na základě snímání 

otáček kola vysílá informace elektrickému regulátoru, který v návaznosti na nich řídí vy-

pouštěcí ventily DAKO-N4. Regulátor se můţe před jízdou soupravy vypnout nebo za-

pnout a jeho stav lze ověřit visuálně díky kontrolní ţárovce. Jestliţe svítí, tak daný regulá-

tor je v provozu. Elektronický protismyk DAKO automaticky vypíná, jestliţe dojde k ne-

přetrţitému přívodu proudu do vypouštěcího ventilu po dobu delší neţ 6 s. Dalším důvo-

dem vypnutí je nadměrné vyčerpání brzdy. K vypnutí protismyku dále dochází z důvodu 

poklesu rychlosti vlaku pod 10 km/h, nebo při sníţení hodnoty zpomalování pod 6,5 m∙s
-2

. 

 

 Dalším a posledním doplňkem rozvaděčů je samočinný odbrzďovač, který je vidět na 

obr.č.5 znázorňující odbrzďovač DAKO-OS1. Samočinný odbrzďovač nahrazuje ruční 

odbrzďování vozů, při kterém obsluha musí po celou dobu vypouštění vzduchu drţet táhlo 

odbrzďovače. Odbrzďovač se skládá z přerušovacího a aretačního ústrojí, podvojné přeru-

šovací záklopky, pruţiny přerušovací záklopky, čepu přerušovacího ústrojí a ovládací pá-

ky. Samočinný odbrzďovač pracuje ve dvou reţimech. První reţim představuje obvyklou 

samočinnou brzdu při tlaku ≥ 0,1 MPa v hlavním potrubí. Tedy z rozvaděče můţe proudit 

vzduch do brzdového válce a také i z něj. Druhý reţim nastává při tlaku v hlavním potrubí 

< 0,1 MPa. V tento moment můţeme uvést odbrzďovač do provozu zataţením táhla odbr-

zďovače, který způsobí vyklonění ovládací páky a tím svisle posune přerušovací ústrojí. 

Tímto pohybem a sníţením tlaku v hlavním potrubí pod 0,1 MPa dojde za pomoci pruţiny 

přerušovacího ústrojí k přesunu aretačního ústrojí vlevo, které se následně opře o přerušo- 
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Obr.č.5: Samočinný odbrzďovač DAKO-OS1 při tlaku ≥ 0,1 MPa a < 0,1 MPa v hlavním 

potrubí –PZ – podvojná přerušovací záklopka; P1 – pružina přerušovací záklopky; P2 – 

pružina přerušovacího ústrojí; Č – čep přerušovacího ústrojí; OP – ovládací páka – [4] 

 

vací ústrojí. Tak se zabrání vlivem pruţiny přerušovacího ústrojí ke zpětnému návratu do 

výchozí polohy odbrzďovače. Pohyb daného ústrojí směrem nahoru posune čep, který 

uvolní podvojnou přerušovací záklopku. Ta způsobí přerušení přívodu vzduchu 

z rozvaděče a zároveň umoţní odvod vzduchu z brzdného válce přes čep a přerušovací 

ústrojí do ovzduší. Při zpětném zvýšení tlaku minimálně na hodnotu 0,1 MPa v hlavním 

potrubí se vyřadí odbrzďovač a tím samočinný odbrzďovač začne opět fungovat jako sa-

močinná brzda. 

 

Brzdiče 

 Třetí prvek pneumatické části brzdy jsou brzdiče. Brzdič je přistroj, který v závislosti 

na strojvedoucím řídí tlak v brzdových válcích. Z důvodu existence dvou brzdících systé-

mů a to přímočinné a samočinné tlakové brzdy, musí být na stanovišti strojvedoucího dva 

brzdiče. Brzdič se samočinnou brzdou vlaku upravuje rychlost nebo zcela zastavuje celou 

vlakovou soupravu tam, kde je to ţádané. Brzdič přímočinné brzdy se také vyuţívá 

k regulaci rychlosti a k zastavení, ale pouze hnacího vozidla. Plnící doby brzdových válců 

jsou u přímočinného brzdiče mnohem kratší a proto se můţe pouţívat i při posunech vla-

kové soupravy. Brzdiče mohou být ovládány pouze z obsazeného stanoviště strojvedou-

cím, jinak by hrozilo nebezpečí nefunkčnosti brzdění. Aby se tato podmínka splnila, tak na 

neobsazeném stanovišti musí být brzdič samočinné brzdy uzavřen. Pro ovládání přímočin-

né brzdy se pouţívá brzdící kohout přímočinné brzdy, brzdič DAKO–BP a pedálový brzdič 

přímočinné brzdy. Existuje několik druhů brzdičů, ale jako nejrozšířenější jsou brzdiče 

ŠKODA N–O, DAKO-BS2 a DAKO-BSE, které jsou vyuţívány u hnacích vozidlech 

k ovládání samočinné brzdy.  
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 Brzdící kohout má tři polohy a to brzdící, závěrnou a odbrzďovací. Při kohoutu 

v poloze brzdění dochází k průtoku vzduchu z hlavního vzduchojemu do brzdového válce. 

Nenachází se zde ţádný prvek regulující brzdnou sílu a proto brzdná síla odpovídá době 

plnění brzdných válců. Tedy jinak řečeno záleţí na strojvedoucím, jaká bude doba mezi 

přestavěním kohoutu z polohy brzdící do polohy závěrné popřípadě odbrzďovací. V poloze 

závěrné nedochází k plnění brzdových válců a ani k vyprazdňování válců. Poloha odbrz-

ďovací je polohou, ve které dochází k vyprazdňování válců. Tato poloha je běţná poloha 

během jízdy vlaku. Schéma brzdícího kohoutu se všemi třemi polohami lze vidět na obráz-

ku číslo 6. 

 

Obr.č.6: Brzdící kohout přídavné brzdy a jeho zapojení - BK-brzdící kohout s polohami 

rukojeti; B- brzdící poloha; Z- závěrná poloha; O- odbrzďovací poloha; VUT- ventil pro 

úpravu tlaku; HV- hlavní vzduchojem; DZZ- dvojitá zpětná záklopka; BV-brzdový válec; 

R- rozvaděč samočinné brzdy; PV-pomocný vzduchojem samočinné brzdy – [4] 

 

 Brzdič přímočinné brzdy DAKO-BP jiţ dokáţe samočinně doplňovat vzduch při 

ztrátách v brzdových válcích a hlavně umoţňuje postupné zvyšování nebo sniţování brzdí-

cích sil. Tyto moţnosti se nabízejí díky konstrukci. Pohybem rukojeti se při brzdění stlaču-

je regulační pruţina, která působí přes dutou pístnici na podvojnou záklopku. Stlačením 

této záklopky dochází k plnění brzdového válce z hlavního vzduchojemu. Jak se zvedá tlak 

v brzdícím válci, tak se zvyšuje působící tlak na píst s dutou pístnicí a tím se zvedá 

podvojná záklopka do doby, dokud nedojde k uzavření přívodu vzduchu ze vzduchojemu 

do válce. Při odbrzdění se rukojeť brzdiče otočí na druhou stranu a tím se zvedne regulační 

pruţina následující dutou pístnicí, která se oddálí od podvojné záklopky a tím umoţní vy-

pouštění vzduchu. Po vyrovnání tlaku vzduchu a síly pruţiny se opět pístnice uzavře. Kaţ-

dá poloha rukojeti má svou danou velikost tlaku. Funkční schéma brzdiče přímočinné brz-

dy lze vidět na obr.č.7. 
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 Brzdiče samočinných brzd mají za úkol plnění a vyprazdňování hlavního potrubí a 

udrţování stálého tlaku v hlavním potrubí. Podléhají vysokým nárokům z důvodu správné-

ho účinkování brzd. Brzdič ŠKODA N-O je jiţ starší brzdič pouţíván na motorových a 

elektrických hnacích vozidlech. Disponuje čtyřmi polohami rukojeti a to plnící poloha, 

jízdní poloha, provozní brzdění a rychločinné brzdění. Plnící poloha se pouţívá při plnícím 

švihu v hlavním potrubí, coţ vede dočasnému zvýšení tlaku nad 0,5 MPa z důvodu rychlej-

šího doplnění hlavního potrubí. V jízdní poloze je udrţován provozní tlak v hlavním potru-

bí 0,5 MPa. Poloha provozní brzdění má rozsah 135°, která se nachází mezi jízdní polohou 

a rychločinným brzděním. Tento rozsah je dělený podle ozubeného kola a západky, která 

při posunu rukojeti zapadá do daných zubů. Kaţdý zub kromě prvního způsobí pokles tla-

ku v hlavním potrubí o 10 kPa. První zub má hodnotu větší neţ 30 kPa z důvodu necitli-

vosti rozvaděče na pokles tlaku v hlavním potrubí o hodnotu 30 kPa. Poloha rychločinného 

brzdění uţ podle názvu má za úkol umoţnit rychlé vypuštění vzduchu z hlavního potrubí a 

tím vyvodit velkou brzdící sílu za velmi krátkou dobu. Brzdič v poloze N přestavovače 

N-O zajišťuje samočinné doplňování ztrát v hlavním potrubí. Přestavovač v poloze O za-

brání doplňování ztrát při poloze rukojeti v provozním a rychločinném brzdění. Dále ome-

zuje doplňování hlavního potrubí v poloze jízdní.  

 
 

Obr.č.7: Brzdič přímočinné brzdy DAKO-BP – RP - regulační pouzdro; RPr – regulační 

pružina; V – šroubovitá vačka; P – píst s dutou pístnicí,  PZ – podvojná záklopka; PrZ – 

pružina podvojné záklopky ; HV – hlavní potrubí; BV – brzdový válec – [4] 

 

 Brzdič ŠKODA N-O měl své nedostatky a také přestal časem vyhovovat přísnějším 

kritériím. Z tohoto důvodu se začal zavádět brzdič DAKO-BS2. Principiálně a funkčně je 

podobný s brzdičem předcházejícím. Brzdič DAKO-BS2 má jiţ více poloh rukojeti. První 

poloha a to vysokotlaký švih slouţí k rychlému plnění hlavního potrubí, tedy k co nejkratší 

době odbrzďování vlakové soupravy a to i velmi dlouhých vlakových souprav. Rukojeť 

v poloze plnící respektive v poloze vysokotlakého švihu můţe být po dobu nejdéle 10 s. 

Důvodem je, aby nedošlo k velkému přebití brzdy. Výjimkou je plnění hlavního potrubí 
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soupravy před samotnou jízdou. To můţe být rukojeť v této poloze aţ 100 s. Při vyso-

kotlakém přebití brzdy musí následovat postupné sniţování tlaku na 0,5 MPa. Sniţování 

můţe probíhat hodnotou menší neţ je 30 kPa, tedy hodnotou, při které se neaktivuje samo-

činná brzda. Tuto činnost zajišťuje ústrojí lineárního odvětrávání se vzduchojemem pře-

bití. Při vysokotlakém přebití se automaticky zavádí nízkotlaké přebití brzdy, které má za 

účel pokrýt moţné ztráty v hlavním potrubí. Nízkotlaké přebití lze pouţít i v případě, jestli-

ţe rukojeť se přestaví z provozního brzdění na polohu jízdní a nedojde k plnému odbrzdění 

jízdní soupravy. U tohoto případu se nízkotlaké přebití zavádí za pomoci tlačítka. Hlavní 

potrubí se naplní vzduchem o tlaku 0,54 MPa a poté po dobu 180 s se za pomoci ústrojí 

pro odstranění přebití sniţuje tlak a to na provozní o velikosti 0,5 MPa. Druhá poloha je 

poloha jízdní. Tato poloha má zajistit za jízdy postupné naplnění hlavního potrubí na pro-

vozní hodnotu. Po dosaţení této hodnoty se přívod vzduchu uzavře za pomoci předpjaté 

pruţiny. Při poklesu tlaku v potrubí se opět obnoví cyklus doplňování. Třetí poloha neut-

rální je polohou, kde nedochází k odvádění a ani přivádění vzduchu do hlavního potrubí. 

Pouţívá se pro kontrolu těsnosti samočinné brzdy. Čtvrtá a pátá poloha je provozní brzdění 

a odbrzďování. Princip a funkčnost těchto poloh se dá přirovnat k provoznímu brzdění u 

brzdiče ŠKODA N-O. Závěrná poloha brzdiče je polohou podobnou neutrální, avšak rozdíl 

je ten, ţe při závěrné poloze dojde k vypuštění hlavního potrubí a tím k vyvinutí brzdné 

síly. Pouţívá se u odstavování vozidla nebo při změně stanoviště strojvedoucího. V této 

poloze lze rukojeť brzdiče uzamknout a tím hnací vozidlo přepravovat jako nečinné vozi-

dlo. Poslední polohou je rychločinné brzdění. Ta je jiţ dříve popsána u předešlého brzdiče 

ŠKODA N-O.  

 

 DAKO-BSE je elektronicky ovládaný brzdič samočinné brzdy vyvinutý na základě 

brzdiče DAKO-BS2. Daný rozdíl je ten, ţe u hnacího vozidla je tento brzdič pouze jeden. 

Ten se většinou nachází ve strojovně. Brzdič reaguje na základě povelů regulátoru rychlos-

ti při dálkovém řízení soupravy a nebo reaguje na základě povelů ovladače. Ovladače ob-

vykle bývají DAKO-OBE1 a jejich počet na hnacím vozidle závisí na počtu stanovišť 

strojvedoucího. Ovladač je elektronický, tudíţ řízení brzdiče se provádí na základě vysíla-

jících impulsů z ovladače do brzdiče. Brzdič má přestavovač E-N. Reţim E znamená elek-

trické řízení brzdiče, tedy za pomoci ovladače DAKO-OBE1. Poloha N se vyuţívá při po-

ruše elektrické části a znamená nouzové řízení brzdiče za pomoci přímočinného brzdiče 

DAKO-BP. Elektronický ovladač má sedm poloh rukojeti. Poloha plnícího švihu se dá při-

rovnat k poloze vysokotlakého švihu u brzdiče DAKO–BS2 s tím, ţe při delší době plnící-

ho švihu se tlak můţe zvýšit aţ na hodnotu 0,57 MPa. Nízkotlaké přebití je polohou, kdy 
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se zvýší tlak v hlavním potrubí o 0,04 MPa a poté následuje po dobu 180 sekund postupné 

sniţování aţ na hranici provozního tlaku. Funkce polohy závěrné je stejná jako u brzdiče 

DAKO-BS2. Funkční princip polohy provozního brzdění a odbrzdění je odlišný od před-

chozích brzdičů samočinné brzdy. Tento princip lze spíše přirovnat k brzdícímu kohoutu 

přímočinné brzdy. Tedy brzdění popřípadě odbrzdění závisí na době setrvání rukojeti 

v dané poloze. Aby docházelo k plynulému brzdění, tak je brzdič opatřen kalibrovaným ot-

vorem, který zajistí pokles tlaku na 0,35 MPa za dobu (5 – 6) s. Při odbrzdění tento otvor 

musí zajistit zvýšení tlaku z 0,35 MPa na hodnotu 0,48 MPa za dobu (4 – 5) s. Jízdní polo-

ha má opět zajistit udrţování provozního tlaku v hlavním potrubí. Poslední polohou je 

rychlobrzda, která zajistí otevření ventilu o velkém průřezu a tím k rychlému brzdění. 

 

Další příslušenství pneumatické brzdy 

 Posledními částmi pneumatické části brzdy jsou další příslušenství. Do této kategorie 

spadá záklopka záchranné brzdy, která nesmí chybět na ţádném stanovišti strojvedoucího. 

Jedná se o vývod hlavního potrubí aţ na stanoviště strojvedoucího, který je pomocí záklop-

ky zavíčkován. Funkce záklapky záchranné brzdy spočívá v tom, ţe v případě nebezpečí se 

přes ovládací páku tato záklopka otevře. Tím dojde k rychlému úniku vzduchu z hlavní 

potrubí, který způsobí rychlé naplnění brzdových válců a tedy k zastavení vlaku.  

 

 Další příslušenství, které se nachází na stanovišti strojvedoucího je lokomotivní odbrz-

ďovač. Tento odbrzďovač způsobuje vyprazdňování brzdných válců. Vypouštění vzduchu 

se provádí za pomoci ovládací páčky, která jednoduchým pohybem oddálí záklopku od 

sedla a tím vytvoří mezeru, kterou uniká daný vzduch do okolí. 

 

 Vzduchojemy jsou nezbytnou součástí pneumatických brzd. Jsou to tlakové nádoby, 

které jsou v podstatě nositelem veškeré brzdící síly a jako takové musí podléhat přísným 

bezpečnostním podmínkám. Musí být řádně označeny štítky, na kterých nesmí chybět veš-

keré informace od označení výrobce vzduchojemu po datum poslední provedené vodní 

zkoušky. Při zkoušce se musí zkoušený vzduchojem demontovat z vozu a následně natla-

kovat vodou na 1,5násobek pracovního tlaku. Existuje několik druhů tlakových nádob, 

které jsou různě vyuţívány. Hlavní vzduchojem je zásobník vzduchu pro celou pneumatic-

kou část brzdy. Pomocný vzduchojem, který je většinou připojen na rozvaděč, se pouţívá 

pro ovládání brzdových válců. Přístrojové vzduchojemy jsou zásobníky pro vzduch, který 

se nachází ve funkčních prostorách brzdových přístrojů. Poslední vzduchojem a to vedlejší 

se pouţívá pro ovládání houkačky, stěračů, pískovače a podobně.  
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 Do příslušenství spadají tlakoměry, které jsou pro strojvedoucího nositelem informace 

o provozních tlacích v pneumatické části brzdy. Jsou dva typy tlakoměrů a to jednoduchý a 

dvojitý. Jednoduchý udává pouze tlak v brzdových válcích a dvojitý ukazuje tlak v hlav-

ním potrubí a hlavním vzduchojemu. Rozsah tlakoměru musí být o 50 % větší, neţ je pra-

covní tlak, který je měřen.  

  

 Aby se nezanášelo brzdící ústrojí nečistotami, vodou a prachem, tak se do hlavního po-

trubí montuje odstředivý prachojem. Ten má svým konstrukčním provedením způsobit ví-

řivý pohyb vzduchu, při kterém dochází k naráţení do vnitřních stěn prachojemu a tím tedy 

k odlučování těţších nečistot od vzduchu. Nečistoty následně padají do jímky, která se mu-

sí v pravidelných intervalech čistit. Při práci se stlačeným vzduchem dochází ke vzniku vo-

dy v místech, kde je náhlá změna průtokového průřezu a nebo velká změna směru průtoku 

potrubím. Tato zkondenzovaná voda můţe v zimním období zmrznout a tím znemoţnit 

schopnost brzdění. Z tohoto důvodu se zavádí odkapnice, která vzniklou vodu zachytává 

do jímky. Zachycená voda se následně ručně vypouští pomocí vypouštěcího kohoutu.  

 

 Hlavní potrubí hnacího a hnaného vozidla se spojuje brzdovými spojkami. Jsou to gu-

mové hadice s textilií, které na jednom konci jsou vybavené závitem pro spojení se spojko-

vým kohoutem a na druhém konci spojkovou hlavicí. Spojky musí zaručovat těsnost a při 

případném přetrţení jízdní soupravy musí dojít k rozpojení těchto spojek.  

 

 Spojkový kohout se nachází na obou koncích vozu hlavního potrubí. Účel kohoutu je 

moţnost uzavírání a otevírání hlavního potrubí v závislosti na připojování a odpojování vo-

zidel. Podmínkou kohoutu je, ţe v uzavřené poloze musí mít velmi dobrou těsnost, aby 

nedocházelo k únikům vzduchu z hlavního potrubí. Dále musí být konstruován tak, aby 

v otevřené poloze nedocházelo ke zmenšení průtočného průřezu. Pro zabránění samovolné-

ho přestavění spojkového kohoutu během jízdy vlakové soupravy, se daná páka musí zajis-

tit. Jedním takovým jednoduchým a účinným způsobem je vybrání do příruby v krajních 

polohách páky. Do nich zapadne kladička páky a tím se zajistí proti samovolnému pohybu.  

 

 U hnacího vozidla se pouţívá dvojitá zpětná záklopka, která má za úkol oddělovat dva 

systémy brzdění a to samočinný a přímočinný. Prostor dvojité zpětné záklopky disponuje 

třemi otvory a v místě jejich střetu se nachází šoupátko fungující jako záklopka. Jedním 

otvorem ústí potrubí samočinné brzdy a druhým otvorem potrubí přímočinné brzdy. Na 
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základě rozdílů tlaků z těchto potrubí se šoupátko přemisťuje napravo nebo nalevo a tím 

otevírá z jedné strany cestu do třetího otvoru, který ústí do brzdových válců.  

 

 Posledními součástmi pneumatické brzdy je ventil pro úpravu tlaku a tlakový spínač. 

Ventil pro úpravu tlaku se u ţelezničních vozidel pouţívá tam, kde dané zařízení pneuma-

tické brzdy potřebuje menší tlak neţ je v hlavním potrubí, tedy menší neţ 0,5 MPa. Tlako-

vý spínač se pouţívá k regulaci chodu kompresoru. Při poklesu tlaku vzduchu v hlavním 

vzduchojemu spínač sepne elektrické spoje a tím kompresor začne tlakovat. Po natlakování 

na horní pracovní mez tlaku vzduchu spínač vypne. 
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2. Výběr a popis dílčích částí brzdového systému kolejového vozidla 

 

 

2.1. Rozvaděč 

 

 Rozvaděč je prvek pneumatické části brzdy, který má řídit velikost tlaku vzduchu 

v brzdových válcích. Na základě rychlosti plnění brzdových válců se u rozvaděčů rozlišují 

dva průběhy plnění a vyprazdňování brzdových válců. Je to reţim osobní a nákladní, který 

se přepíná za pomoci přestavovače N-O.  

 

Reţimy brzdění 

 První způsob se značí jako „I. způsob brzdění“, který je určený pro provoz osobní do-

pravy. Tolerance doby plnění  jsou přísnější nebo-li kratší. Je to způsobené vyššími rych-

lostmi daných vlaků. Jestliţe nemají být překročeny zábrzdné vzdálenosti, tak kaţdý vůz 

musí být vybaven brzdami. Z grafu určeného pro tento způsob brzdění (obr.č.8) jde vypo-

zorovat, ţe pokles tlaku v hlavním potrubí je následován okamţitým vzrůstem tlaku v brz-

dových válcích. Brzdový válec musí být naplněn z 95 % za dobu (3 – 5) s. Je nutno upo-

zornit na to, ţe plnící doba válců je určená pro rychločinné brzdění, neboť kdyby docháze-

lo k tak intenzivnímu brzdění za normálních podmínek, tak brzdiče řídící intenzitu brzdící 

síly by zcela ztrácely smysl. Tedy za běţných podmínek je doba plnění delší. Při odbrzďo-

vání musí dojít v brzdových válcích k poklesu tlaku na 40 kPa, coţ uţ začíná představovat 

hodnotu necitlivosti brzd, za dobu (15 – 20) s. 

 

Obr.č.8: Průběh rychločinného brzdění v režimu O – pHP – tlak v hlavním potrubí [MPa]; 

pBV – tlak v brzdovým válci [MPa] – [4] 
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 „II. způsob brzdění“ je určený pro nákladní dopravu. Jeho smysl spočívá v tom, ţe do-

ba plnění brzdových válců je úmyslně delší neţ u „I. způsobu brzdění“. Úmyslným pro-

dlouţením plnění se zabrání vznik velkých rázů, které by mohly způsobit přetrţení nebo 

vykolejení vozidel. Nákladní souprava totiţ obsahuje velký počet vozů a k tomu ne kaţdý 

vůz je vybaven brzdou. Vozy, které jsou vybaveny brzdou, mají různé obrzdění. Tedy na-

příklad vůz s novou zdrţí, by začal velmi intenzivně brzdit na rozdíl od vozu se starší zdrţí 

řazeným za ním. Tímto by došlo k nárazu do pomalejšího vozu následovaný v krajním pří-

padě vykolejením. Tedy z grafu (obr.č.9) lze vyčíst, ţe při zahájení brzdění dochází v brz-

dovém válci k rychlému nárůstu tlaku odpovídající 10 % maximálního moţného tlaku. 

Tento nárůst se nazývá náskok, který má zajistit rychlé přilehnutí zdrţí. Brzdový válec se 

má naplnit opět na 95 % moţného pracovního tlaku, ale tentokrát za dobu (18 – 30) s. Při 

odbrzďování se brzdový válec vyprazdňuje na hodnotu 40 kPa po dobu (45 – 60) s. 

 

Obr.č.9: Průběh rychločinného brzdění v režimu N- pHP – tlak v hlavním potrubí [MPa]; 

pBV – tlak v brzdovým válci [MPa] – [4] 

 

Jednorázově odbrzďující rozvaděč WESTINGHOUSE 

 Existují dvě skupiny rozvaděčů. První skupinou jsou jednorázově odbrzďující rozvadě-

če. Do jednorázově odbrzďujících rozvaděčů patří rozvaděč Westinghouse (obr.č.10). Jako 

základní rozvaděč, od kterého se vyvíjely další rozvaděče, se jiţ nevyuţívá. Vyznačoval se 

jednoduchostí. Daný rozvaděč umoţňuje postupné brzdění za pomoci několika poloh, které 

jsou odstupňovány, ale naproti tomu neumoţňuje postupné odbrzďování. Konstrukce 

Westinghouse je bohuţel konstruována tak, ţe při opakovaném brzdění a odbrzdění se brz-

da vyčerpá. Tedy to znamená, ţe se nestačí dostatečně doplňovat pomocný vzduchojem, 

coţ má za následek postupné ochabování brzdící síly. Brzdič není schopen doplňovat 



26 

 

drobné ztráty při brzdění vzniklé v obvodě brzdného válce. Brzda s rozvaděčem Westing-

house je náchylná na přebití brzdy, které se odstraní opakovaným brzděním a odbrzděním. 

Tento rozvaděč lze pouţít pro nákladní i osobní dopravu, je-li doplněn škrtícím kohoutem 

N-O. Rozvaděč Westinghouse je poměrně citlivý na kolísání tlaku v hlavním potrubí. Roz-

vaděč má rozvodovou komoru obsahující píst se šoupátkem. Šoupátko má kanálkové ústro-

jí. K rozvodné komoře je připojen pomocný vzduchojem a také hlavní potrubí. V odbrzdě-

ném stavu zajišťuje rozvaděč pomocí šoupátka plné odvětrání brzdového válce. Píst opřený 

o sedlo ventilu za pomoci vybrání v rozvodové komoře zajišťuje plnění pomocného vzdu-

chojemu na tlak shodný s tlakem v hlavním potrubí a to 0,5 MPa. Při poklesu provozního 

tlaku v potrubí dojde k uzavření cesty z hlavního potrubí do pomocného vzduchojemu 

z důvodu posunu pístu doprava. Pohyb pístu je úzce spjatý s pohybem šoupátka, které 

umoţní díky kanálkovému systému přívod vzduchu z pomocného vzduchojemu do brzdo-

vého válce. Mezitím co ve vzduchojemu tlak klesá, tak v brzdovém válci tlak stoupá. Ten-

to proces plnění trvá do chvíle, kdy dojde k poklesu tlaku ve vzduchojemu na tolik, ţe jeho 

hodnota bude menší neţ v potrubí. Avšak rozdíl obou tlaků nesmí být ≥ 30 kPa, který jiţ 

představuje hodnotu překonávající pasivní odpory šoupátka s pístem. Při tomto zdánlivě 

vyhlíţejícím vyrovnáním tlaků dosedne kuţel pístu do sedla šoupátka a přeruší plnění brz-

dového válce. Vlivem pasivních odporů se píst dále neposouvá a tím zajišťuje stálý brzdící 

účinek. Při odbrzďování se zvýší tlak v hlavním potrubí, který posune píst se šoupátkem 

více doleva, a tak otevře cestu z brzdového válce přes šoupátko do ovzduší. Dále otevře 

cestu z hlavního potrubí do pomocného vzduchojemu, která umoţní zpětné doplňování tla-

ku vzduchojemu na provozní tlak. 

 

Obr.č.10: Schéma rozvaděče Westinghouse v odbrzděném stavu - PV- pomocný vzducho-

jem; BV-brzdový válec; P- píst; HP- hlavní potrubí; O-odvětrání – [4] 

 



27 

 

Postupně odbrzďující rozvaděče 

 Rozvaděčů spadajících do skupiny postupně odbrzďujících je více druhů. Tyto druhy 

jsou uvedeny v první kapitole tab.č.2. Rozvaděč vyuţívaný pouze pro nákladní dopravu je 

DAKO-AV1. Pro čistě osobní dopravu je určený rozvaděč DAKO-BV1. Pro obě moţnosti 

činností musí rozvaděč obsahovat přestavný kohout N-O. Tuto podmínku splňuje rozvaděč 

DAKO-CV1 respektive DAKO-L. Na základě těchto rozvaděčů se dále skládají ostatní ty-

py se stejnými vlastnostmi, avšak jsou doplněny různými přídavnými ventily. Například 

rozvaděč DAKO-AV1 D má shodné vlastnosti jako rozvaděč DAKO-AV1. Písmeno D 

v označení znamená, ţe rozvaděč obsahuje přídavný ventil DAKO-D, který mění tlak 

v brzdovém válci na základě hmotnosti nákladu. Přídavný ventil dále můţe být DAKO-R, 

který mění tlak v závislosti na rychlosti jízdy. DAKO-TR zajišťuje stále plnící a vyprazd-

ňovací doby brzdového válce bez ohledu na velikosti zdvihu pístu. Všechny rozvaděče ma-

jí základní prvky stejné a to rozvodový píst, dutou pístnici a podvojnou záklopku. Základní 

schéma postupně odbrzďujících rozvaděčů lze popsat na obr.č.11. Rozvodová komora pře- 

 

Obr.č.11: Schéma funkce postupně odbrzďujícího rozvaděče - RV- rozvodový vzduchojem; 

RP- rozvodový píst; HP- hlavní potrubí; VP- vstřícný píst; PZ- podvojná záklopka; PV-

pomocný vzduchojem; BV- brzdový válec – [4] 

 

paţena rozvodovým pístem je v horní části spojena s hlavním potrubím a v dolní části 

s rozvodovým vzduchojemem. Rozvodový píst je v odbrzděném stavu vlivem předpjaté 

pruţiny mírně stlačen. Rozvodový píst, dutá pístnice a podvojná záklopka jsou prvky na 

sobě závislé. To znamená, ţe při sníţení tlaku v hlavním potrubí nebo-li při brzdění, se 

zvedne o stejnou hodnotu tlak ve spodní části rozvodové komory a tím dojde k pohybu 

rozvodového pístu vzhůru, který přesune dutou pístnicí směrem nahoru. Dutá pístnice 

zvedne podvojnou záklopku, která otevře cestu z pomocného vzduchojem do brzdového 

válce. Tím dochází k plnění brzdového válce. Vlivem plnění se zvyšuje tlak nad vstřícným 

pístem. Vstřícný píst začne klesat zároveň s podvojnou záklopkou do doby, neţ dojde k vy-
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vození tlaku odpovídajícího úbytku v hlavním potrubí. Jakmile dojde k vyrovnání tlaku, 

tak podvojná záklopka uzavře přívod vzduchu. Dutá pístnice přiléhá na podvojnou záklop-

ku, tudíţ nedochází k úniku vzduchu do ovzduší. V tento moment se brzdí stálým brzdícím 

účinkem. Jestliţe dojde k úniku vzduchu vlivem netěsnosti, tak rovnováha sil je narušena, 

podvojná záklopka otevřena a opět dochází k plnícímu procesu brzdových válců. Odbrzďo-

vání probíhá podobným způsobem. Zvýšením tlaku v hlavním potrubí dochází ke stlačení 

rozvodového pístu a tím k oddálení duté pístnice od uzavřené záklopky. Vzniklým otvorem 

uniká vzduch do ovzduší do doby, neţ dojde ke sníţení tlaku v brzdovém válci odpovídají-

cí nárůstu tlaku v hlavním potrubí. Konstrukce těchto rozvaděčů je taková, ţe rozvodný a 

vstřícný píst jsou v poměru. Tento poměr způsobí při poklesu tlaku v hlavním potrubí ná-

růst tlaku v brzdovém válci o hodnotu 2,5x větší neţ odpovídá pokles v potrubí. Důleţitá 

vlastnost je to, ţe brzdový válec pracuje s maximálním brzdícím tlakem 0,38 MPa, coţ 

odpovídá sníţení tlaku v hlavním potrubí o hodnotu 0,15 MPa. Tedy jiţ při tlaku v potrubí 

0,35 MPa dochází k plnému brzdnému účinku. 

 

Rozvaděč DAKO-L 

 Rozvaděč DAKO-L je jeden z postupně odbrzďujících rozvaděčů, který je nejjedno-

dušší a dá se přestavovat na reţim brzdění jak nákladní tak i osobní. Tedy je vybaven dvě-

ma kalibrovanými otvory zajišťující schopnost plnění a vyprazdňování brzdového válce na 

základě UIC. Rozvaděč lze rozdělit do několika hlavních částí a to samotné těleso roz-

vaděče, rozvodné ústrojí, doplňovací ústrojí se zpětnou záklopkou, vyrovnávací a přerušo-

vací ústrojí, uzavírací kohout, přestavný kohout N-O a ruční odbrzďování. Rozvodové 

ústrojí rozvaděče řídí stupňovité brzdění a odbrzďování, doplňovací ústrojí se zpětnou zá-

klopkou řídí doplňování pomocného vzduchojemu na provozní tlak brzdy. Vyrovnávací a 

přerušovací ústrojí řídí plnění pomocného a rozvodového vzduchojemu na tlak 0,5 MPa. 

Pro připojení rozvaděče k hlavnímu potrubí se zde nachází uzavírací kohout s kuţelkou a 

přestavnou rukojetí. Přestavný kohout N-O společně s rozvodovým ústrojím zajišťuje plní-

cí doby brzdového válce kalibrovanými otvory Z, W a vyprazdňovací doby brzdového vál-

ce otvory X, Y. Ruční odbrzďovač je tvořený páčkou odbrzďovače, která vypouští vzduch 

přes odbrzďovací záklopku do ovzduší. Při větším vypouštění vzduchu se otvírá i záklopka 

vypouštějící vzduch z rozvodného vzduchojemu. 

 

 Rozvaděč DAKO-L má čtyři pracovní cykly, které jsou popsány za pomoci schématu 

(obr.č.12). Prvním cyklem je plnění brzdy na provozní tlak. Při plnění hlavního potrubí na 

provozní tlak dochází i k plnění potrubních prostor rozvaděče. Přes uzavírací kohout se 
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vzduch dostává do prostorů (D), (A) a (B). Při plnění tlaku na 0,5 MPa se nadzvedne i 

zpětná záklopka a kanálkami (j), (k), (l) se vzduch dostává do prostoru nad zpětnou zá-

klopkou. Po vyrovnání tlaků mezi prostorem (B) a prostorem nad zpětnou záklopkou se 

záklopka uzavře. Avšak současně s tímto plněním tlaku dochází přes nadzvednutou vyrov-

návací záklopku a kalibrovaný otvor (b) k plnění pomocného vzduchojemu, prostoru (L) 

nad podvojnou záklopkou a prostoru (G) pod přepojovacím pístem. Dále přes vyrovnávací 

záklopku a kalibrovaný otvor (a) dochází k plnění prostoru (C), (F) a rozvodového vzdu-

chojemu. Plnění brzdy na provozní tlak přibliţně trvá 180 sekund. 

 

Obr.č.12: Schéma účinkování rozvaděče DAKO-L v poloze plnění brzdy - RV- rozvodový 

vzduchojem; HP- hlavní potrubí; PV-pomocný vzduchojem; BV- brzdový válec; ZZ –zpětná 

záklopka; DÚ- doplňující ústrojí; PK N-O –přestavný kohout N-O; a,b – kalibrované otvo-

ry; j,k,l – plnící kanálky, RÚ – rozvodové ústrojí; L, F, H, E, A, C, D, B –označení jednotli-

vých prostor; K – kohout, VPÚ – vstřícný přerušovací ústrojí – [1] 

 

 Při provozním brzdění se sniţuje tlak v hlavním potrubí na základě jednotlivých stup-

ňů brzdiče. Při sníţení tlaku v potrubí se naruší rovnováha mezi prostory (A) a (C). Vlivem 

vzniku přetlaku v prostoru (C) dochází ke zvednutí rozvodového ústrojí, které obsahuje 

dutou pístnici. Dutá pístnice naráţí na podvojnou záklopku a tím nejenţe uzavírá cestu 

z brzdového válce do ovzduší, ale také zároveň zvedá podvojnou záklopku a umoţňuje 

průchod vzduchu z pomocného vzduchojemu do brzdového válce, prostoru (H) a prostoru 

(E). V prostoru (E) vzduch tlačí na vyrovnávací a přerušovací ústrojí, které má zajišťovat 

uzavření cesty z hlavního potrubí do pomocného a rozvodového vzduchojemu. Jakmile 
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dojde k nazvednutí podvojné záklopky, tlak v pomocném vzduchojemu klesne. Tím vznik-

ne zároveň podtlak v prostoru (G) a přetlak v prostoru (F). Vzniklý přetlak má za důsledek 

stlačení přepojovacího pístu na doplňovací záklopku. Tento pohyb propojí prostor (G) 

s prostorem nad zpětnou záklopkou a dojde k doplňování pomocného vzduchojemu. Jestli-

ţe by pokles v pomocném vzduchojemu byl větší neţ v hlavním potrubí, tak by došlo 

k otevření zpětné záklopky a přes ni k doplňování vzduchu z hlavního potrubí do pomoc-

ného vzduchojemu. Brzdový válec se plní do doby, dokud v prostoru (H) nedojde k nárůs-

tu tlaku odpovídající sníţení tlaku v hlavním potrubí. Tím nastane rovnováha následovaná 

uzavřením podvojné záklopky a brzda začne brzdit stálou brzdící silou. Při poklesu tlaku 

v brzdovém válci se podvojná záklopka opět otvírá a opakuje se stejný průběh aţ po dobu 

obnovení rovnováhy. 

 

 Rychločinné brzdění je stejné jako provozní brzdění s tím rozdílem, ţe dochází k velmi 

rychlému vypouštění vzduchu z hlavního potrubí aţ na nulový tlak. Důsledkem je okamţi-

té naplnění brzdového válce na nejvyšší hodnotu odpovídající 0,38 MPa. Jelikoţ v hlavním 

potrubí není ţádný vzduch, tak zpětná záklopka je trvale uzavřena a tím nemůţe dojít k do-

plňování pomocného vzduchojemu. 

 

 Při odbrzďování musí dojít k poklesu tlaku v brzdovém válci, coţ se docílí zvýšením 

tlaku v potrubí. Zvýší-li se tlak v hlavním potrubí, dojde ke zvýšení i v prostoru (A). To 

způsobí stlačení rozvodového ústrojí, které zcela uzavře podvojnou záklopku a zároveň od 

ní oddálí dutou pístnici propojující prostor (H) s výstupním přestavovacím kohoutem N-O 

ústícím do ovzduší. Tím dochází ke sniţování tlaku v brzdovém válci do chvíle, neţ dojde 

k poklesu tlaku odpovídající nárůstu v hlavním potrubí. Poté se dutá pístnice uzavře a brz-

dění opět probíhá stálým brzdícím účinkem. Zároveň s vypouštěním vzduchu u brzdového 

válce dochází k plnění pomocného vzduchojemu přes kanálky zpětné záklopky a doplňo-

vací záklopku. Doplňovací ústrojí je otevřeno z důvodu působení tlaku z rozvodového 

vzduchojemu v prostoru (F). Při částečném odbrzdění se pomocný vzduchojem natlakuje 

na menší hodntou neţ v hlavním potrubí. Při úplném odbrzdění se plnění tlakem ukončí 

dosaţením tlaku 0,5 MPa. Zpětná záklopka má tři kanálky, kterými se na základě rozdílů 

tlaků hlavního potrubí a pomocného vzduchojemu doplňuje. Kanálky (k) a (l) se vyuţívají, 

kdyţ rozdíl je menší. Kanálek (j) se vyuţije při větším rozdílu tlaků. Vyrovnávací a přeru-

šovací ústrojí je uzavřeno aţ po dobu, neţ dojde takřka k vyprázdnění brzdového válce 

nebo-li prostoru (E). To znamená pokles tlaku v brzdovém okruhu přibliţně na hodnotu 

0,05 MPa. 
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2.2. Samočinný odbrzďovač DAKO-OL2 

 

 V kapitole 1.3. byl zmíněn a popsán samočinný odbrzďovač DAKO-OS1. Odbrzďovač 

DAKO-OL2 (obr.č.13) je lokomotivní, elektricky ovládaný odbrzďovač. Jestliţe dojde 

k poklesu tlaku v hlavním potrubí pod hodnotu 0,32 MPa a nebo k rychločinnému brzdění, 

tak odbrzďovač samočinně přesune ze zvoleného stupně odbrzdění na plný účinek zabrzdě-

ní. Odbrzďovač při úplném odbrzdění přesune rukojeť brzdiče na pohotovostní stav. Daný 

odbrzďovač se montuje k rozvaděči DAKO-LTR, který obsahuje tlakové relé DAKO-TR. 

DAKO-OL2 se skládá z přepouštěče ventilu nouzového brzdění, škrtící dýzy, elektropneu-

matického ventilu a nosiče odbrzďovače. Odbrzďovač je ovládán tlačítkem.  

 

Obr.č.13: Schéma lokomotivního odbrzďovače DAKO – OL2 ve stavu úplného odbrzdění – 

12, 13, 14 – spojovací kanálky - [1] 

 

 Provozní brzdění s odbrzďovačem DAKO-OL2 probíhá tak, ţe při sníţení tlaku 

v hlavním potrubí dochází k otevření přepouštěcího ventilu a tím k doplňování řídícího 

vzduchojemu přes přepouštěcí ventil a kanálkem (14). Na základě tlaku v řídícím vzducho-

jemu dochází přes tlakové relé k řízení plnění brzdového válce z pomocného vzduchojemu. 

Dále dochází přes přepouštecí ventil k plnění prostoru pod pístem přepouštěče a pod zá-

klopkou elektropneumatického ventilu. K plnění těchto dvou prostor dochází za pomoci 

dýzy. Přepouštěcí ventil po vyrovnání tlaků zůstává otevřen. Ventil nouzového brzdění je 

uzavřen.  

 

 Při částečném odbrzdění spočívá princip v tom, ţe strojvedoucí zmáčkne ovládací tla-

čítko na potřebnou dobu na stanovišti strojvedoucího. Tlačítko vyšle impuls do cívky elek-

tropneumatického ventilu, který způsobí oddálení záklopky od sedla. Ihned dochází k úni-
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ku vzduchu z prostoru pod přepouštěcím a pod elektropneumatickým ventilem. Dále 

vzduch uniká z řídícího ventilu přes dýzu a na základě tohoto děje tlakové relé odbrzďuje 

brzdový válec. Jelikoţ dýza plní funkci škrtící, tak pokles v řídícím vzduchojemu a v pros-

torách nad přepouštěcím ventilem není tak rychlý jak v prostorách nacházející se pod dý-

zou. Důsledkem toho je, ţe dojde k uzavření přepouštěcího ventilu, který uzavře spojení 

s hlavním potrubím. Hodnota odbrzdění odpovídá době vypouštění řídícího vzduchojemu. 

Plné odbrzdění vozidla se docílí zcela stejným způsobem jak při částečném odbrzdění. 

Jediný rozdíl spočívá v tom, ţe ovládací tlačítko umístěné na stanovišti strojvedoucího mu-

sí být stlačeno po dobu 10 s. 

 

 Nouzové brzdění můţe nastat po předchozím částečném nebo úplném odbrzdění. Tedy 

jestliţe tlak v hlavním potrubí klesne pod hodnotu 0,32 MPa, tak se sepne ventil nouzové-

ho brzdění za pomoci pruţiny. Ventil nadzvedne záklopku a tím se začne přes kanálky (13) 

a (14) doplňovat řídící vzduchojem odpovídajícím tlakem. Odbrzďovač se dostane do po-

hotovostního reţimu při úplném odbrzdění. Zvýšením tlaku v hlavním potrubí na provozní 

tlak dojde rozvaděčem k vyprázdnění kanálku (12) a prostoru nad pístem přepouštěče. Tím 

se ventil přepoušteče zvedne a obnoví se propojení rozvaděče s řídícím vzduchojemem. 

 

 

2.3. Tlakové relé 

 

 Tlakové relé v podstatě nahrazuje rozvaděč v úloze plnění brzdového válce vzduchem. 

Tlakové relé obsahuje tři otvory a to otvor pro přívod vzduchu z pomocného vzduchojemu, 

otvor pro brzdový válec a řídící vzduchojem. Podvojná plnící záklopka v odbrzděném sta-

vu odděluje prostor přívodu z pomocného vzduchojemu od prostoru brzdového válce a sa-

motného brzdového válce. V prostoru válce se nachází kalibrovaný otvor zajišťující pro-

dluţování plnících respektive vyprazdňujících dob. Prostor pod kalibrovaným otvorem je 

přepaţen rozvodovým pístem nesoucí dutou pístnici. Pod rozvodným pístem je řídící ko-

mora s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu řídícího vzduchojemu. Princip fungování 

tlakového relé je podobný jako u rozvaděče DAKO-L. 

 

 Při provozním brzdění se zvýší tlak v řídící komoře a tím dojde ke zvednutí rozvodné-

ho pístu následovaného dutou pístnicí, která zvedne podvojnou záklopku. Dojde k otevření 

cesty vzduchu z pomocného vzduchojemu do brzdového válce. Při vyrovnání tlaků působí-

cích na rozvodový píst, dojde k dosednutí podvojné záklopky na sedlo a brzdový válec za-
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čne brzdit stálou brzdící silou. Jestliţe dojde k úniku vzduchu vlivem netěsností v obvodu 

brzdového válce, tak se podvojná záklopka znovu otevře a začne se přes ni doplňovat 

vzduch opět do doby, neţ vznikne rovnováha sil. 

 

 Při odbrzďování se sníţí tlak v řídícím vzduchojemu vlivem zvýšení tlaku v hlavním 

potrubí. Tím se naruší rovnováha v tlakovém relé a dojde ke stlačení rozvodového pístu, 

tedy k oddálení duté pístnice od podvojné záklopky. Výsledkem je odkrytí otvoru duté 

pístnice odvádějící vzduch z brzdového válce do ovzduší. Proces vypouštění probíhá do 

doby, neţ opět dojde ke vzniku rovnováhy 
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3. Zkouška rozvaděčů 

 

 České dráhy provádějí nejen pro své účely, ale i pro ostatní provozovatele kolejových 

vozidel zkoušky rozvaděčů a brzdičů spojené s jejich opravou. V rámci bakalářské práce 

jsem se zúčastnil zkoušky a to v provozní jednotce „Depa kolejových vozidel Olomouc“. 

Zde byl zkoušen rozvaděč DAKO-LR obsahující přídavný ventil DAKO-R, který mění tlak 

v brzdovém válci v závislosti na rychlosti vlaku. Zkoušený rozvaděč umoţňoval osobní a 

rychlíkový reţim brzdění. Výstupem této zkoušky jsou grafy jednotlivých zkoušek, které 

jsou přidány do příloh bakalářské práce. Jeden z výstupních grafů lze také vidět na 

obr.č.14. Zkoušky rozvaděčů a brzdičů mohou provádět pouze řádně vyškolení a výrobcem 

certifikovaní pracovníci. Zkouška rozvaděčů a brzdičů se provádí dvěma kroky.  

 

Údrţba rozvaděče 

 Prvotním krokem, který se dá také nazvat jako krokem údrţby, je postupné rozebrání 

zkoušeného rozvaděče na jednotlivé díly a v případě poškození některých z těchto dílů ná-

sleduje buď oprava a nebo výměna za nový. Vnitřní prostory rozvaděče se musí očistit od 

případné rzi, omýt petrolejem a vysušit. Jedním z dílů jsou pryţové bránice, které se vymě-

ňují při viditelném poškození jako jsou trhliny a nabobtnalost, avšak v rámci údrţby se 

zpravidla vyměňují automaticky i bez těchto příznaků. Jednotlivé záklopky se kontrolují, 

zda nemají trhliny, důlky nebo otisky dosedacích sedel větší neţ 0,5 mm. Při překročení té-

to tolerance se záklopky vyřazují nebo opravují obroušením pryţe o maximální hodnotu 

0,5 mm. Obroušená plocha musí být hladká a musí zaručovat kolmost k dosedací ploše zá-

klopky. Součásti jako jsou U-manţetky a O–krouţky, které mají zaručovat těsnost, se vy-

měňují v případě viditelného poškození a to vrypů nebo natrţení. 

 

 Vedení záklopky mívá vysokou ţivotnost, ale i tak se musí demontovat z důvodu kon-

troly pruţiny, která můţe vlivem uţívání rozvaděče prasknout. Při zpětném namontování 

daného vedení, se musí na jeho dosedací plochu nanést plastická těsnící hmota. V případě 

doplňovacího ústrojí se okamţitě ověřuje jeho těsnost natlakováním prostoru mezi zpětnou 

a doplňovací záklopkou. Jestliţe doplňovací záklopka samovolně nespadne, tak je povaţo-

vána za těsnou.  

 

 Kontrole podléhá i uzavírací a přestavovací kohout, kde se při údrţbě zabrušují kuţel-

ky obou kohoutů. Jestliţe není moţnost správného zabroušení, tak daný kuţel je nahrazen 

novým.  
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 Kalibrované otvory v přestavovacím kohoutu a otvor dýzy pro doplňování pomocného 

vzduchojemu se vyčistí. Kanálky ve zpětné záklopce, které mají menší rozměr neţ ty-pický 

pro daný rozvaděč, se mohou převrtat na příslušný rozměr. V opačném případě se nahrazu-

jí novou zpětnou záklopkou.  

 

 Sítka, zabraňující zanesení nečistot do rozvaděče vlivem proudu vzduchu, se vyčistí 

v petroleji a profouknou vzduchem. Při demontáţi a zpětné montáţi se musí dbát na zabrá-

nění vniknutí nečistot do prostoru rozvaděče. Na veškeré těsnící plochy rozvaděče se nane-

se plastická těsnící hmota. Všechny součásti musí být ustaveny tak, aby zaručovaly správ-

nou funkčnost. Po údrţbě následuje samotná zkouška rozvaděče. 

 

Zkouška rozvaděče 

 Zkušebna musí být vybavena speciálním zařízením, které zastává funkci brzdového 

válce a jeho pracovní zdvih, pomocný a rozvodový vzduchojem a hlavní potrubí. Na toto 

zařízení se napojí zkoušený rozvaděč. Zkušební zařízení je propojeno s měřicími přístroji a 

počítačem s nainstalovaným k tomu určeným softwarem. Měřicí přístroje s počítačem jsou 

umístěny na pojízdném stolu, tudíţ lze provádět zkoušku přímo na hnacím vozidle bez nut-

nosti odejmutí rozvaděče případně brzdiče z vozidla. V měřicím zařízení se nastaví podle 

typu rozvaděče zdvih brzdového válce za pomoci válcových přípravků. Zdvih válce se 

určuje podle tabulek. V počítači, který je součástí měřícího zařízení se nastaví typ zkouše-

ného rozvaděče. Poté začne samotná zkouška daného zařízení. Jestliţe rozvaděč obsahuje 

přídavný ventil, tak i on je podroben zkoušce.  

 

 Prvním krokem zkoušky je zjištění těsnosti uzavíracího kohoutu. Tedy uzavírací ko-

hout je v poloze uzavřené a po naplnění hlavního potrubí na tlak 5 barů se okolí uzavírací-

ho kohoutu potře mydlinkami. Uzavírací kohout bude pokládán za těsný, nevznikne-li více 

bublinek neţ jedna za 15 s.  

 

 Následujícím krokem je zkoušení doby plnění pomocného a rozvodového vzduchoje-

mu, které se spustí přestavením uzavíracího kohoutu do polohy otevřené. Doba plnění má 

trvat 190±15 s. Po splnění této podmínky se opět uzavře kohout, vypustí hlavní potrubí a 

začne se zkoušet těsnost samotného rozvaděče tím, ţe okolí po-dvojné, zpětné a vyrovná-

vací záklopky je potřeno mydlinkami. Přípustný vznik bublinek je stejný jako v předcho-

zím testě těsnosti.  
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 Dalšími zkoušenými vlastnostmi je odbrzďování švihem, odstranění přebití a přestave-

ní. U rozvaděčů se dále zkouší necitlivost brzdy, coţ znamená, ţe brzda naplněná na pro-

vozní tlak nesmí naskočit při pozvolném poklesu tlaku z 5 na 4,6 baru po dobu 60 s. Zkou-

ší se aţ do sníţení tlaku v hlavním potrubí na 4,5 baru. Pokles tlaku probíhá jak v hlavním 

potrubí tak i v pomocném a rozvodovém vzduchojemu.  

 

 Další následující zkouškou je citlivost brzdy. Tedy tlak v hlavním potrubí se během 6s 

sníţí na 4,4 baru. Od počátku vypouštění hlavního potrubí se měří doba, jak dlouho bude 

trvat, neţ brzda zareaguje, respektive naskočí. Brzda musí naskočit do 3 vteřin.  Zkouška 

doplňování pomocného vzduchojemu je zároveň spojena s naplněním brzdového válce na 

pracovní tlak odpovídající pro osobní reţim brzdění tj. 1,9 baru. Tedy při této příleţitosti 

dochází i k záznamu doby plnění a vyprazdňování válce. Jakmile je brzdový válec naplněn 

na maximální pracovní tlak daného reţimu, dojde k plnému odbrzdění a v závislosti na od-

větrávání brzdového válce se začne doplňovat pomocný vzduchojem. Doba doplňování 

vzduchojemu musí trvat 19±3 vteřiny, avšak doba doplňování se můţe lišit v závislosti na 

typu rozvaděče.  

 

 Jedna z posledních zkoušek rozvaděče je naplnění brzdového válce na ma-ximální pra-

covní tlak v reţimu rychlíkovém při nízkém stupni brzdění tj. 1,9 baru a v reţi-mu rychlí-

kovém při vysokém stupni brzdění na tlak 3,8 baru. Tím se zkontroluje doba plnění. Ná-

sledujícím odbrzděním se zjistí doba vyprazdňování. Při této zkoušce se do grafu zanáší i 

pokles a zpětné doplnění tlaku v pomocném vzduchojemu. 

 

 Poslední kontrolou je zkouška stupňovitého brzdění a odbrzďování. Je to ověření, zda 

daný rozvaděč umoţňuje minimálně 12 stupňů brzdění a odbrzdění jak v osobním, tak 

v rychlíkovém reţimu. Zda rozvaděč splňuje všechny tyto zkoušky, tak je pokládán za vy-

hovující a následně řádně zaplombován.  
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Obr.č.14: Grafický výstup ze zkoušky rozvaděče – režim OSOBNÍ, 

1 – Průběh doplňování PV švihem, 2 – Průběh necitlivosti brzdy po dobu 60 s, 3 – Průběh 

plnění PV po dobu 199 s, 4 – Průběh tlaku v PV při plnění a vyprazdňování BV v osobním 

brzdění, 5 – Citlivost rozvaděče, 6 – Průběh plnění a vyprazdňování BV v osobním brzdění, 

7 – Reakce BV na citlivost rozvaděče 
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Zkouška přídavného ventilu DAKO-R 

 V rámci zkoušky rozvaděče DAKO–LR byl podroben zkoušce i daný přídavný ventil 

DAKO-R. Prvním krokem zkoušení přídavného ventilu je zkouška těsnosti spojení ventilu 

s ostatními díly zkoušeného zařízení. Jednotlivé spoje se potřou mydlinkou, aby se zjistilo, 

zda jsou plně těsné. Dalšími principiálně podobnými zkouškami těsnosti je zkouška těsnos-

ti v odbrzděném a v zabrzděném stavu.  

 

 Další zkouškou je měření charakteristik přídavného ventilu po zahájení rychločinného 

brzdění. To znamená, ţe po naplnění rozvaděče na provozní tlak se rychločinně zabrzdí a 

sleduje se průběh tlaku v pomocném vzduchojemu a brzdovém válci. Při přestavném ko-

houtu v poloze osobní musí být brzdový válec naplněn za dobu (3 – 5) s. Maximální tlak 

ve válci je 1,9±0,1 baru. V rychlíkové poloze přestavného kohoutu při nízkém stupni brz-

dění, musí být brzdový válec naplněn za dobu (2,5 – 4) s opět na tlak 1,9±0,1 baru. V rych-

líkové poloze přestavného kohoutu při vysokém stupni brzdění, musí být brzdový válec na-

plněn za dobu (2,5 – 4) s na tlak 3,8±0,1 baru.  

 

 Při měření charakteristik přídavného ventilu po rychlém odbrzdění se zaznamenává 

doba vyprazdňování brzdového válce. Doba pro vyprázdnění válce při přestavném kohoutu 

v poloze osobní, musí odpovídat (14 - 17) s. Pro polohu rychlíku při nízkém stupni je doba 

vyprazdňování stejná jako v předchozím. Pro polohu rychlíku při vysokém stupni je doba 

vyprazdňování (15 – 18) s.  

 

 Poslední zkouškou přídavného ventilu je stupňovité brzdění a odbrzďování a to 

v rychlíkové poloze přestavného kohoutu jak v nízkém, tak vysokém stupni brzdění. 

V obou případech musí přídavný ventil umoţňovat alespoň 12 stupňů brzdění a odbrzďo-

vání. Většinu provedených zkoušek popsaných v této kapitole lze vidět na výstupních gra-

fech, které jsou přiloţeny a řádně popsány v příloze. 
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4. Realizace audiovizuální pomůcky pro výuku (animace) 

 

 Úkolem bakalářské práce bylo vytvořit audiovizuální pomůcku pro výuku funkce roz-

vaděče a jeho jednotlivých částí. Bylo podmínkou, aby animace byla pohyblivá, přehledná, 

lehce chápatelná a co nejlépe vystihovala jednotlivé funkce rozvaděče. K vytvoření audio-

vizuální pomůcky se naskýtalo hned několik programů. Byly to programy Flash, Power-

Point, WebControl atd. Problémem tohoto výběru ze široké škály programů byla ne-

znalost programů a proto byl zvolen program PowerPoint. A to z důvodu základních zna-

lostí tohoto programu a tudíţ i rychlejšího přiučení nových dovedností. 

 

 Bylo vytvořeno celkem 6 aktivních animací rozvaděče. Jsou to animace zabývající se 

popisem a barevným rozlišením všech obvodů rozvaděče, plněním brzdy, provozním brz-

dění, odbrzďováním, doplňováním brzdového válce při ztrátách a také odbrzďováním po-

mocí páky odbrzďovače. Kaţdý snímek s animací předchází krátký heslovitý popis anima-

ce. Všechny snímky, které obsahují zkratky, mají aktivní pole, které umoţňuje odkázat na 

snímek s popisem zkratek. Ze seznamu zkratek se lze vţdy vrátit zpět na výchozí snímek a 

pokračovat v další prezentaci (obr.č.15). 

 

Obr.č.15: Aktivní ikona pro odkaz na zkratky ; Aktivní ikona pro odkaz zpět 

 

 Základem animace bylo vytvořit takové schéma, které by umoţňovalo změnu barvy 

jednotlivých okruhů a posun několika dílů po určené trajektorii a to vše při pevně dané ča-

sové ose. Schéma rozvaděče bylo nakresleno podle předlohy ze zdroje [1]. Veškeré prosto-

ry, které během animace mění barvu, byly vyplněny geometrickými tvary odpovídajícími 

obrysy jednotlivých úseků rozvaděče. Tyto geometrické tvary bílé barvy jsou přesunuty do 

pozadí a to proto, aby obrys rozvaděče nebyl jimi překrýván. Pohyb brzdového válce je 

tvořen tak, ţe píst válce s pruţinou tvoří jeden celek, který je poloţen na bílý podklad. To 

umoţňuje jev zvětšování a zmenšování objemu válce. Pruţina, která se zde nachází, je 

podsouvána pod dva bílé čtverce a tím vzniká dojem stlačování pruţiny. Brzdový válec se 

zvýrazněnými bílými plochy, které jsou zmiňovány lze vidět na obr.č.16. 
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Obr.č.16: Provedení brzdového válce s výrazněním bílých obdélníků 

 

 Veškerá ústrojí v rozvaděči jsou vytvořena tak, aby při pohybu směrem nahoru respek-

tive dolů se měnil objem prostoru (např. prostor C) a dále budilo dojem, ţe vlivem tlaku 

dochází k deformaci bránice. Je to zapříčiněno tím, ţe jednotlivá ústrojí obsahují část brá-

nice a k ní barevné pozadí (obr.č.17). 

 

Obr.č.17: Ukázka provedení jedné části ústrojí (část rozvodového ústrojí) 

 

 První obrázek rozvaděče má názorně ukázat jednotlivé obvody zařízení. V tomto pří-

padě je obrázek rozdělen do 4 na sobě nezávislých „sekcí“. Kliknutím levého tlačítka myši 

do prostoru D se začne po dobu 15 s probarvovat celý okruh hlavního potrubí. Okruh bude 

probarven ţlutou barvou. Dalším kliknutím levého tlačítka myši na levou polovinu pomoc-

ného vzduchojemu se aktivuje probarvování celého okruhu pomocného vzduchojemu. Do-

ba probarvení bude trvat 15 s a barva bude zelená. Probarvení obvodu rozvodového vzdu-

chojemu se aktivuje kliknutím na levou polovinu rozvodového vzduchojemu. Obvod bude 

zbarvený do červené barvy za dobu stejnou jako v předchozích případech. Čtvrtý a tedy i 

poslední barevně odlišený obvod je obvod brzdového válce, který se aktivuje kliknutím do 

prostoru brzdového válce. Barva byla zvolena modrá. 

 

 Další aktivní animací je plnění brzdy. Schéma rozvaděče je jiţ opatřeno i čtyřmi tlako-

měry znázorněnými na obr.č.18. Tyto tlakoměry mají reprezentovat průběh a velikost tlaku 

v jednotlivých obvodech rozvaděče. Určení, který tlakoměr patří ke kterému obvodu je vel-

mi snadné z toho důvodu, ţe při aktivaci animace, se kaţdý tlakoměr začne podbarvovat 

stejnou barvou jakou má k němu přiřazený obvod. Konečný tlak v obvodech je zdůrazněn 

opakovaným probliknutím hodnoty nacházející se ve spodní polovině kaţdého tlakoměru. 
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Obr.č.18: Ukázka provedení tlakoměrů 

 

 Plnění brzdy se aktivuje kliknutím na šedě probarvené pole s textem PLNĚNÍ BRZ-

DY. Tím se automaticky přestaví uzavírací kohout do polohy otevřené. Po krátké prodlevě 

se postupně začnou probarvovat prostory hlavního potrubí, rozvodového vzduchojemu a 

pomocného vzduchojemu zároveň s barometry. Při plnění brzdy na provozní tlak je v ob-

vodu hlavního potrubí vytvořen pohyb zpětné záklopky, která se otevírá (směr pohybu 

vzhůru) a uzavírá (směr pohybu dolů). Prostor nad zpětnou záklopkou se začne probarvo-

vat aţ při pohybu zpětné záklopky směrem nahoru. 

 

 Animace provozního brzdění, odbrzďování, doplňování brzdového válce při ztrátách a 

také odbrzďování pákou odbrzďovače jsou zaloţeny na stejném principu jako je plnění 

brzdy. Tedy aktivační prvek je vţdy šedě podbarvený obdélník s příslušným textem, který 

je umístěn vţdy v pravém spodním rohu snímku. Během animací jsou v některých úsecích 

průběhu navzdory realitě úmyslně vytvořeny prodlevy. To má zajistit rozmělnění několika 

pohybů součástí naráz, které by konali pohyb v krátkém časovém úseku a tedy posluchač 

by nebyl schopen je zpozorovat. Všechny animace se mohou během prezentace neomezeně 

opakovat. Veškeré aktivační prvky jednotlivých dějů jsou znázorněny na obrázku č.19. 

Přehled funkcí a časového průběhu jednotlivých animací rozvaděče je znázorněno v tab.č.3 

aţ 8. 

 

Obr.č.19: Ukázka provedení aktivačních prvků pro animaci  
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Tab.č.3: Přehled funkcí a časového průběhu animace rozvaděče - POPIS 

AKTIVAČNÍ 

POLE 
DĚJ V ROZVADĚČI 

ČASOVÝ ÚSEK (s) 

ZPOŢDĚNÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Prostor D 
Probarvení obvodu HP ŢLUTOU 

BARVOU 
- 15 

Prostor BV 
Probarvení obvodu BV MODROU 

BARVOU 
- 15 

Levá polovina PV 
Probarvení obvodu PV ZELENOU 

BARVOU 
- 15 

Levá polovina RV 
Probarvení obvodu RV ČERVENOU 

BARVOU 
- 15 

 

Tab.č.4: Přehled funkcí a časového průběhu animace rozvaděče – PLNĚNÍ BRZDY 

AKTIVAČNÍ 

POLE 
DĚJ 

ČASOVÝ ÚSEK (s) 

ZPOŢDĚNÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Plnění brzdy 

Otevření uzavíracího kohoutu - 3 

Probarvení prostor HP 3 15 

Pohyb ZZ směrem nahoru 5 1 

Probarvení prostor PV, RV a PnZZ  6 15 

Pohyb ZZ směrem dolů 11 10 

 

Tab.č.5: Přehled funkcí a časového průběhu animace rozvaděče – PROVOZNÍ BRZDĚNÍ 

AKTIVAČNÍ 

POLE 
DĚJ 

ČASOVÝ ÚSEK (s) 

ZPOŢDĚNÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Provozní 

brzdění 

Ubrání sytosti barvy prostor HP bez PnZZ 

vlivem brzdění 
- 10 

Pohyb RÚ směrem nahoru - 10 

Ubrání sytosti barvy prostor PV vlivem pl-

nění prostor BV 
5 10 

Probarvení prostor BV 7 10 

Pohyb BV zleva doprava 7 10 

Pohyb VPÚ směrem dolů 7 3 

Pohyb DÚ směrem dolů 10 5,5 

Pohyb RÚ směrem dolů 11 7 

Přebarvení PnZZ ZELENOU BARVU 15,5 4,5 
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Tab.č.6: Přehled funkcí a časového průběhu animace rozvaděče – ODBRZĎOVÁNÍ 

AKTIVAČNÍ 

POLE 
DĚJ 

ČASOVÝ ÚSEK (s) 

ZPOŢDĚNÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Odbrzďování 

Přidání na sytostosti barvy prostor HP - 20 

Pohyb RÚ směrem dolů - 3 

Probarvení cesty z BV do ovzduší 1 2 

Pohyb ZZ směrem nahoru 3 2 

Přidání na sytostosti barvy prostor PV 3 16 

Obvod BV zbělá 3 17 

Přesun BV zprava doleva 3 17 

Přebarvení PnZZ na ŢLUTOU BARVU 3 17 

Pohyb DÚ směrem nahoru 16 3 

Pohyb ZZ směrem dolů 17 3 

Pohyb VPÚ směrem nahoru 18,5 1,5 

 

Tab.č.7: Přehled funkcí a časového průběhu animace rozvaděče – DOPLŇOVÁNÍ ZTRÁT 

AKTIVAČNÍ 

POLE 
DĚJ 

ČASOVÝ ÚSEK (s) 

ZPOŢDĚNÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Brzdění 

Ubrání sytosti prostor BV - 10 

Přesun BV zprava doleva - 10 

Pohyb RÚ směrem nahoru 10 10 

Ubrání sytosti prostor PV 10 10 

Přidání sytosti prostor BV 10 10 

Přesun BV zprava doleva 11 10 

Pohyb ZZ nahoru a dolů 15 10 

Přidání sytosti prostor PV 20 5 

 

Tab.č.8: Přehled funkcí a časového průběhu animace rozvaděče – PÁKA ODBRZĎOVAČE 

AKTIVAČNÍ 

POLE 
DĚJ 

ČASOVÝ ÚSEK (s) 

ZPOŢDĚNÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Odbrzďovač 

Pohyb OZ1 směrem nahoru - 5 

Přebarvení prostor PV na BÍLOU BARVU - 30 

Pohyb ZZ směrem nahoru 3 3 

Přebarvení prostor HP na BÍLOU BARVU 3 25 

Pohyb RÚ směrem nahoru 5 3 

Přebarvení prostor BV na BÍLOU BARVU 5 23 

Pohyb OZ2 směrem nahoru 10 3 

Přebarvení prostor RV na BÍLOU BARVU 10 20 

Pohyb ZZ směrem dolů 22 3 

Pohyb RÚ směrem dolů 25 5 

Pohyb VPÚ směrem nahoru 28 2 

Pohyb DÚ směrem nahoru 27 3 

Pohyb OZ1, OZ2 27 3 

 



44 

 

5. Realizace výkladového textu k realizované vizualizaci 

 

 

5.1. Popis rozvaděče a jeho jednotlivých dílů 

 

Snímek 2 

 Rozvaděč DAKO-L je nedílnou součástí pneumatické části brzd, který se vkládá mezi 

rozvody hlavního potrubí, brzdového válce a rozvody pomocného a rozvodového vzducho-

jemu. Má čtyři pracovní cykle a to: 

 plnění brzdy na provozní tlak 

 provozní brzdění 

 rychločinné brzdění 

 odbrzďování 

 

 DAKO-L pracuje s pracovním tlakem 5 barů (tj. 0,5MPa). Funkce rozvaděče spočívá 

na rovnováze tlaků a svou konstrukcí umoţňuje postupné brzdění a odbrzďování vlakové 

soupravy. Rozvaděč lze rozdělit na čtyři pracovní obvody: 

 obvod hlavního potrubí 

 obvod pomocného vzduchojemu 

 obvod rozvodového vzduchojemu 

 obvod brzdového válce 

 

Snímek 3 

 Dále rozvaděč obsahuje hned několik ústrojí a to: 

 rozvodové ústrojí 

 doplňovací ústrojí 

 vyrovnávací a přerušovací ústrojí 

 

Snímek 4 

 Ostatní části rozvaděče, které nespadají do provozních obvodů a ani do ústrojí, avšak 

značně zasahují do funkce daného rozvaděče jsou: 

 přestavovací kohouty N-O 

 zpětná záklopka 

 ruční odbrzďovač 
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 uzavírací kohout.  

Snímek 5 

 Obvod hlavního potrubí se skládá z:  

 hlavního potrubí 

 uzavíracího kohoutu 

 zpětné záklopky 

 prostoru nad zpětnou záklopkou 

 potrubních prostor A, B a D. 

 

 Hlavní potrubí je nositelem tlaku vzduchu, který se můţe pohybovat v rozmezí (0 – 5) 

barů v závislosti na pracovním cyklu rozvaděče. Zpětná záklopka, která obsahuje kanálky 

j, k a l zajišťuje v různých pracovních cyklech plnění prostoru nad zpětnou záklopkou a 

doplňování po-mocného vzduchojemu a zároveň zabraňuje zpětnému proudění vzduchu do 

hlavního potrubí. Kanálek k zajiťuje plnění při vélkém rozdílu tlaků mezi prostory 

pomocného vzduchojemu a hlavního potrubí. Kanálky j, l doplňují vzduch při menších 

rozdílech tlaků. Prostor nad zpětnou záklopkou slouţí jako určitý zásobník vzduchu pro 

doplňování prostoru pomocného vzduchojemu.  

 

 Obvod pomocného vzduchojemu se skládá z: 

 dýzy b 

 pomocného vzduchojemu 

 přestavného kohoutu N-O 

 prostor G, J a L 

 

 Dýza b je kalibrovaný otvor, který zajišťuje plnící doby obvodu pomocného vzducho-

jemu na provozní tlak. Pomocný vzduchojem slouţí jako zásobník vzduchu pro plnění brz-

dového válce. Přestavný kohout N-O nacházející se v obvodu pomocného vzduchojemu je 

opatřen kalibrovanými otvory Z a W, které zajišťují předepsané plnící doby brzdového vál-

ce na základě polohy kohoutu. Tedy jestli je přestavný kohout v poloze nákladního reţimu, 

tak plnící doba brzdového válce v rychločinném brzdění musí odpovídat (18 – 30) s a 

v osobním reţimu musí odpovídat (3 – 5) s. 

 

 Obvod rozvodového vzduchojemu se skládá z: 

 dýzy a 
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 rozvodového vzduchojemu 

 prostor C a F 

 

 Dýza a je opět stejný prvek jako dýza b. Tedy je to kalibrovaný otvor zajišťující plnící 

dobu rozvodového vzduchojemu na provozní tlak. Rozvodový vzduchojem je zásobníkem 

vzduchu pro ovládání rozvodového ústrojí a také pro ovládání doplňovacího ústrojí. 

Během brzdění a odbrzďování nedochází k ţádnému zvýšení nebo poklesu tlaku v tomto 

vzduchojemu. 

 

 Obvod brzdového válce se skláda z: 

 prostor E a H 

 brzdového válce 

 přestavného kohoutu N-O 

 

 Prostor E ovládá vyrovnávací a přerušovací ústrojí. V prostoru H dochází k vývinu 

protitlaku na rozvodové ústrojí. Přestavný kohout N-O, který se nachází v obvodě brzdové-

ho válce má kalibrované otvory X a Y. Tyto otvory mají zajistit vyprazdňovací doby brz-

dového válce. Vyprazdňovací doba pro přestavený kohout v poloze nákladní je (45 - 60) s 

a v poloze osobní je (15 – 20) s. 

 

 Rozvodové ústrojí se skládá z: 

 rozvodového pístu 

 duté pístnice 

 podvojné záklopky 

 

 Rozvodové ústrojí má zajišťovat plnění a vypouštění brzdového válce. Brzdový válec 

je plněn, jestliţe dutá pístnice nadzvedne podvojnou záklopku. K vyprazdňování válce do-

chází při oddálení duté pístnice od podvojné záklopky. To způsobí únik vzduchu z brzdo-

vého válce do ovzduší. 

 

 Účel vyrovnávacího a přerušovacího ústrojí spočívá v oddělení obvodu hlavního potru-

bí, pomocného a rozvodového vzduchojemu od sebe v průběhu brzdění a odbrzďování. 

Tím dojde nejen k rozdělení daných obvodů, ale i k zabránění zpětnému průtoku vzduchu 

do hlavního potrubí. Skládá se z přerušovacího pístu a vyrovnávací záklopky. 
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 Doplňovací ústrojí obsahuje přepojovací ventil a doplňovací záklopku. Součástí tohoto 

ústrojí je i prostor nad zpětnou záklopkou, který je zásobníkem vzduchu pro pokrytí pří-

padných ztrát v pomocném vzduchojemu. Doplňovací ústrojí se posune směrem dolů teh-

dy, kdyţ poklesne tlak ve vzduchojemu. 

 

 Odbrzďovač se skládá ze dvou odbrzďovacích záklopek. Mírným vychýlením páčky 

odbrzďovače se nadzvedne odbrzďovací záklopka OZ1 a tím dojde k vypouštění obvodu 

pomocného vzduchojemu, brzdového válce a hlavního potrubí. Větším vychýlením páčky 

se nadzvedne i odbrzďovací záklopka OZ2 a tím dojde k vypuštění i obvodu rozvodového 

vzduchojemu.  

 

 

5.2. Plnění brzdy 

 

Snímek 6 - 7 

 Plnění brzdy na provozní tlak probíhá postupným plněním prostor rozvaděče a jeho 

příslušných vzduchojemů. Jak jiţ je výše uvedeno, nositelem vzduchu je hlavní potrubí. 

Přes otevřený uzavírací kohout se z hlavního potrubí začínají plnit potrubní prostory a to 

prostor D, prostor nad membránou rozvodového pístu A a prostor pod zpětnou záklopkou 

B. Vlivem tlaku v prostoru B se překoná odpor pruţiny a zpětná záklopka se nadzvedne. 

Nadzvednutá zpětná záklopka tímto otevírá cestu k plnění prostoru nad ní. Plnění tohoto 

prostoru trvá po dobu vzniku rovnováhy tlaků působící na zpětnou záklopku. Při vzniku 

rovnováhy, pruţina stlačí zpětnou záklopku do sedla a tím cestu pro plnění uzavře. Je nut-

né upozornit, ţe při plnění brzdy nedochází k tlakování obvodu pomocného vzduchojemu 

přes doplňovací ústrojí.  

 

 Obvod pomocného vzduchojemu je plněn přes vyrovnávací a pře-rušovací ústrojí. 

Vzduch z prostoru J proudící přes dýzu b, plní pomocný vzduchojem, prostor nad doplňo-

vací záklopkou G a dále se také plní přes přestavný kohout N-O prostor nad podvojnou 

záklopkou L.  

  

 Obvod rozvodového vzduchojemu je také plněn přes vyrovnávací a přerušovací ústrojí 

z prostoru J. Avšak tentokrát vzduch proudí přes dýzu a do prostoru pod rozvodové ústrojí 

C, do prostoru nad doplňovacím ústrojím F a do samotného rozvodového vzduchojemu.  
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 Při plnění brzdy nedochází k proudění vzduchu z obvodu pomocného vzduchojemu do 

obvodu brzdového válce, protoţe tyto obvody jsou odděleny za pomoci podvojné 

záklopky. Plnění brzdy trvá 180 s a po naplnění na provozní tlak 5 barů (tj. 0,5 MPa) zůstá-

vá vyrovnávací a přerušovací ústrojí otevřené.  

 

5.3. Provozní a rychločinné brzdění 

 

Snímek 8 - 9 

 Podmínkou vzniku brzdění je sníţení tlaku v hlavním potrubí. Sníţením tlaku v obvo-

du hlavního potrubí se naruší rovnováha mezi prostorem A nacházející se nad bránicí roz-

vodového ústrojí a prostorem C. Vlivem přetlaku v prostoru C se nadzvedne rozvodové 

ústrojí, které dosedne na podvojnou záklopku a nadzvedne ji. Nadzvednutá podvojná zá-

klopka otevře cestu pro plnění obvodu brzdového válce. Vlivem vzniku tlaku v prostoru E 

nacházející se nad vyrovnávacím a přerušovacím ústrojím se toto ústrojí přesune směrem 

dolů a tím uzavře plnící cesty pro obvody pomocného a rozvodového vzduchojemu. Tímto 

se také zabrání zpětnému úniku vzduchu do hlavního potrubí. Vyrovnávací a přerušovací 

ústrojí se jiţ během brzdění nepřesune směrem nahoru. Plnění brzdového válce se ukončí, 

jakmile působící tlak na bránici vstřícného pístu v prostoru H bude odpovídat sníţení tlaku 

v hlavním potrubí, respektive se plnění ukončí při vzniku rovnováţného stavu. Při docílení 

tohoto stavu dochází k posunu rozvodového ústrojí směrem dolů. Tím podvojná záklopka 

dosedá do sedla a uzavírá plnící cestu. Avšak rozvodové ústrojí klesá pouze do takové 

úrovně, kdy dutá pístnice není oddálena od podvojné záklopky a tím tedy nejen ţe nedo-

chází k plnění ale ani k vyprazdňování obvodu brzdového válce. Tento stav se nazývá neu-

trální poloha. V daný moment brzdový válec brzdí v plné síle odpovídající danému naplně-

ní. Je nutné upozornit na fakt, ţe doby plnění brzdového válce odpovídají poloze přestav-

ného kohoutu N-O, a také upozornit na to, ţe tlak v rozvodovém vzduchojemu se nemění, 

tudíţ je stálý a to 5 barů. 

 

 Při průběhu plnění brzdového válce dochází k poklesu tlaku v pomocném vzduchoje-

mu a to má za následek vznik přetlaku v prostoru F (obvod rozvodového vzduchojemu) na-

cházející se nad doplňovacím ústrojím. Přetlak v tomto prostoru způsobí stlačení doplňova-

cího ústrojí směrem dolů. Tím se prostor nad zpětnou záklopkou spojí s prostorem G (ob-

vod pomocného vzduchojemu) a částečně doplní tlak v pomocném vzduchojemu. Doplňo-

vací ústrojí se během brzdění jiţ nevrátí do výchozí polohy. Jestliţe vlivem netěsností 

v okruhu brzdového válce dojde k poklesu tlaku (snímek 12 - 13), naruší se rovnováhá, 
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nadzvedne se rozvo-dové ústrojí s podvojnou záklopkou a to umoţní doplnění vzduchu na 

předešlou výši tlaku. Po obnovení rovnováhy se opět rozvodové ústrojí se záklopkou dos-

tává do neutrální polohy. S kaţdým novým brzdícím stupněm se plnící proces brzdového 

válce opakuje. Jestliţe vznikne pokles tlaku v pomocném vzduchojemu na hodnotu menší 

neţ je v hlavním potrubí, dojde k doplnění pomocného vzduchojemu přes zvednutou zpě-

nou záklopku. Po obnovení rovnováhy se záklopka opět uzavírá.  

 

 Rychločinné brzdění probíhá stejným způsobem jako je u provozního brzdění. Jediný 

rozdíl je v tom, ţe dochází k rychlému a úplnému vyprázdnění hlavního potrubí, tedy 

k naplnění brzdového válce na maximální pracovní tlak. Ztráty vzniklé vlivem netěsností 

v okruhu brzdového válce jsou doplňovány pouze z pomocného vzduchojemu, protoţe 

hlavní potrubí má nulový tlak a tím tedy nedochází k doplňování vzduchojemu přes zpět-

nou záklopku. Ta je po celou dobu rychločinného brzdění uzavřena.  

 

 Rozvaděč je konstruován tak, ţe sníţí-li se tlak v hlavním potrubí o určitou hodnotu, 

dojde ke zvýšíní tlaku v brzdovém válci o 2,5násobek tlaku této hodnoty. Maximální tlak 

v brzdovém válci je 3,8 baru, to znamená, ţe jiţ při poklesu tlaku na hodnotu 3,5 baru 

v hlavním potrubí, dojde k maximální brzdící síle. 

 

 

5.4. Odbrzďování 

 

Snímek 10 - 11 

 Odbrzďování se docílí zvýšením tlaku v hlavním potrubí. Zvyšující se tlak v prostoru 

A působí na bránici rozvodového pístu, tím poruší rovnováţný stav působící na rozvodové 

ústrojí a dojde k jeho poklesu. Tedy dutá pístnice se oddálí od podvojné záklopky a umoţní 

vypouštění vzduchu z obvodu brzdového válce do ovzduší. Rychlost vyprazdňování brzdo-

vého válce je závislá na poloze přestavného kohoutu N-O, který se nachází v daném obvo-

dě. Proces vyprazdňování válce o daný odbrzďovací stupeň probíha do doby, neţ se obnoví 

rovnováha sil, tedy neutrální poloha rozvodového ústrojí.  

 

 V průběhu odbrzďování o daný odbrzďovací stupeň se vlivem přetlaku v prostoru B 

nadzvedne zpětná záklopka. Přes nadzvednutou záklopku dochází k doplňování pomocné-

ho vzduchojemu. Toto doplňování probíhá po celou dobu vypouštění brzdového válce res-

pektive po dobu, neţ se obnoví rovnováţný stav rozvodového ústrojí. Poté se záklopka 
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opět vrátí do výchozí polohy a ukončí doplňování vzduchojemu. S kaţdým novým odbrz-

ďovacím stupněm se vyprazdňovací proces brzdového válce opakuje.  

 

 Při úplném odbrzdění dochází k nárustu tlaku v hlavním potrubí na provozní tlak. 

Nárust tlaku v potrubí způsobí oddálení duté pístnice od podvojné záklopky a tím se začne 

brzdový válec zcela vyprazdňovat. V průběhu vyprazdňování se doplňuje pomocný vzdu-

chojem na provozní tlak. Doplňování vzduchojemu probíhá přes nadzvednutou zpětnou zá-

klopku a doplňovací ústrojí. Jakmile se zvýší tlak ve vzduchojemu na provozní, dojde vli-

vem rovnováhy sil k uzavření doplňovacího ústrojí. Po uzavření doplňovacího ústojí se pl-

ní prostor nad zpětnou záklopkou aţ do chvíle, kdy se také vlivem rovnosti tlaků přeruší a 

to dosednutím záklopky do sedla. 

 

 Je důleţité mít na paměti, ţe vyrovnávací a přerušovací ústrojí je po dobu odbrzďování 

stále ve spodní poloze, tedy pomocný vzduchojem není touto cestou doplňován. Je to 

zapříčiněno působícím tlakem v prostoru E. Teprve aţ těsně před úplným vyprázdněním 

brzdového válce je tento tlak natolik nízký, ţe jiţ nedokáţe udrţet dané ústrojí ve spodní 

poloze. Tedy teprve při tlaku 0,05 baru se vyrovnávacího a přerušovacího ústrojí přesune 

do horní polohy. Při úplném odbrzdění zůstane rozvodové ústrojí oddáleno od podvojné 

záklopky.  

 

 

5.5. Odbrzdění ručním odbrzďovačem 

 

Snímek 14 - 15 

 Odbrzdění ručním odbrzďovačem vznikne při malém vychýlení páky odbrzďovače. 

Tím se nadzvedne odbrzďovací záklopka OZ1. Přes nadzvednutou záklopku dochází k vy-

prazdňování pomocného vzduchojemu. Poklesem tlaku v pomocném vzduchojemu vznik-

ne přetlak v prostoru F, který způsobí přesun doplňovacího ústrojí směrem dolů a tím spojí 

vzduchojem s prostorem nad zpětnou záklopkou. Z důvodu stále klesajícího tlaku v po-

mocném vzduchojemu se nadzvedne zpětná záklopka, kterou proudí vzduch z hlavního po-

trubí přes doplňovací ústrojí a odbrzďovací záklopku OZ1 ven do ovzduší. Klesající tlak 

v potrubí naruší rovnováţný stav působící na rozvodové ústrojí. Toto ústrojí se přesune vli-

vem přetlaku v prostoru C směrem nahoru a nadzvedne podvojnou záklopku. Nyní jiţ do-

chází i k vyprazdňování obvodu brzdového válce a to přes podvojnou záklopku, přestavo-

vací kohout N-O a odbrzďovací záklopku OZ1. Větším vychýlením páky odbrzďovače se 
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nadzvedne i odbrzďovací záklopka OZ2, která zapříčiní i vypouštění obvodu rozvodového 

vzduchojemu. 
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6. Závěr 

 

 Úkolem bakalářské práce byla příprava a realizace audiovizuální pomůcky pro výuku 

problematiky brzd kolejových vozidel v běţně dostupném počítačovém prostředí. Přípravu 

a realizaci pomůcky předbíhalo řádné prostudování dílčích součástí brzd z hlediska jejich 

funkčnosti a principu. Znalosti, které byly takto získány, jsou obsaţeny v první kapitole 

práce „Analýza činnosti brzdových zařízení kolejových vozidel“. Jako druhým krokem 

předcházející vytvoření animace rozvaděče bylo zapotřebí dobré znalosti jeho funkčnosti a 

jednotlivých ústrojí, coţ je detailně popsáno v kapitole druhé „Výběr a popis dílčích částí 

brzdového systému kolejového vozidla“. Třetí kapitola „Zkouška rozvaděčů“ byla po do-

mluvě s vedoucím práce dodatečně přidána z důvodu dobrovolného absolvování zkoušky 

rozvaděče ve zkušebně, která se nachází v provozovně „Depa kolejových vozidel Olo-

mouc“. Zde byly získány grafické výstupy z dané zkoušky rozvaděče, které jsou vloţeny 

jako přílohy bakalářské práce. Také se zde nabídla moţnost utvrzení případně získání no-

vých vědomostí týkající se nejen rozvaděčů, ale i brzdičů a spousty jiných součástí brzd 

kolejových vozidel. A to volnou diskuzí o dané problematice s personálem zkušebny. 

V kapitole čtvrté coţ je „Realizace audiovizuální pomůcky pro výuku (animace)“ se nachá-

zí stručný popis vytváření animací jednotlivých funkcí. Jsou zde popsána některá zajímavá 

řešení. Například vytvoření dojdu stlačování pruţiny. Kapitola obsahuje i ukázku někte-

rých dílů animace. Dále se zde nachází v tabulkové formě plán akcí se stručnou časovou 

osou ke kaţdé animaci. Pátá kapitola nazývající se jako „Realizace výkladového textu 

k realizované vizualizaci“ obsahuje výukový text, který plně koresponduje s vytvořenou 

animací. 

 

 V rámci bakalářské práce byly dále získány výstupy ze zkoušky brzdičů DAKO-BS2 a 

DAKO-BP, které jsou bez jakéhokoliv komentáře k nahlédnutí v příloze F a G. Dále pro 

účel výuky byla získána bránice rozvaděče, která není součástí práce, ale byla předána ve-

doucímu práce. 
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