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Dělení hydrodynamických brzd 

Hydrodynamické brzdy využívají vnitřního tření kapalin. Kinetická energie 

se přeměňuje na energii tepelnou právě pomocí vnitřního tření pracovní 

kapaliny. Při činnosti brzdy dochází tedy k ohřívání pracovní kapaliny, 

proto je nutné dobré chlazení těchto brzd. 

 

Dle konstrukce můžeme hydrodynamické brzdy rozdělit na: 

 odlehčovací brzdy 

 hřídelové brzdy 
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Hydrodynamická odlehčovací brzda - retardér 
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Schéma hydrodynamické odlehčovací brzdy 

Tato brzda je konstrukčně i funkčně podobná 

hydrodynamické spojce. Rozdíl je v tom, že 

čerpadlové kolo je pevně spojené s rámem stroje. 

Dochází tedy k otáčení pouze turbínového kola. 

Brzdný účinek lze plynule měnit změnou množství 

náplně brzdy. Jako náplň se používá většinou 

hydraulický olej (u sekundárního retardéru i 

chladící kapalina). Brzdění je plynulé a bez rázů. 

Hydrodynamická brzda může být umístěna buď 

na hnacím hřídeli nebo přímo ve skříni 

převodovky. 

Používá se jako přídavná brzda u nákladních 

automobilů a autobusů. 

 

 

 

 

Čerpadlové kolo 

Turbínové kolo 



Hydrodynamická hřídelová brzda 
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Tato brzda se nazývá také proudová nebo vodní vířivá. Vnitřní prostor brzdy je 

naplněn protékající kapalinou (převážně vodou). Stator i rotor brzdy mají 

lopatky . Při otáčení rotoru vzniká prstenec vody, kterému kladou odpor lopatky 

statoru. Vytváří se tak reakční brzdící moment. Velikost tohoto momentu se 

zjišťuje měřením tlakové síly na konci výkyvného ramene. 

Velikost brzdícího momentu lze regulovat množstvím vody, která protéká 

brzdou.  

Energie zmařená v brzdě se přeměňuje na teplo, proto je nutné brzdu chladit. 

Většinou bývá protékající kapalina odváděna do chladiče a potom zpět do 

brzdy. 

Brzda pracuje bez opotřebení a velikost brzdného momentu je plynule 

nastavitelná. 

Používá se při dlouhodobém zatěžování spalovacích motorů na zkušebnách a 

pro měření výkonu spalovacích motorů. 



Schéma hydrodynamické hřídelové brzdy 

5 HYDRODYNAMICKÁ BRZDA 

Hydrodynamická hřídelová brzda 
1  rotor s lopatkami 

2  stator s lopatkami 

3 výkyvné rameno 

4 cejchovaná pružina 

5 ukazatel brzděného momentu 



Kontrolní otázky 

Jaký je rozdíl mezi odlehčovací a proudovou hydrodynamickou brzdou? 

Kde může být odlehčovací brzda umístěna a jaké jsou její výhody? 

Může sloužit hydrodynamická spojka jako ochrana před přetížením? 

Na obrázku je odlehčovací brda, popište její jednotlivé části (doporučuji 

video [5]). 
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Hydrodynamická brzda firmy Voith [6] 
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