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STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono różne aspekty stosowanie zwalniaczy, jako dodatkowych
układów hamowania. W pierwszym rzędzie poruszone zostały problemy związane
ze zwalnianiem pojazdów jak również wymogi prawne towarzyszące temu problemowi.
Dalej opisane zostały różne rodzaje stosowanych obecnie rozwiązań konstrukcyjnych.
W druga części niniejszego opracowania przedstawiono i przeanalizowano charakterystyki
pracy. Porównano charakterystykę pracy, czyli przebiegu momentu hamującego, zwalniacza
hydrodynamicznego z charakterystyką pracy zwalniacza elektromagnetycznego. Analiza
ta

została

dokonana

na

podstawie

rzeczywistych

systemów

zaprojektowanych

przez konstruktorów firmy VOITH Turbo przy współpracy producentów pojazdów
użytkowych.
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ABSTRACT
Title: Retarders - the overview of types and the comparision of work charakteristics

This analytical study describes various aspects of using of retarders, which
are supplementary braking systems. In the first place, the problems concerning the braking
itself and the legal requirements, which are connected with this matter, were touched on.
In the second place, the various construction solutions were described. In the second main
part of this study, the work characteristics were shown and analyzed. The work characteristic
of braking torque of hydrodynamic retarder with the work characteristic of electromagnetic
retarder were compared. This analysis was done based on the real systems, which
were engineered by the constructors from VOITH Turbo company with the cooperation
of producers of commercial vehicles.
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