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Automatizácia

2

-

• Dlhý čas merania bŕzd, VSB musí byť schopná preniesť min 30s a môže viac

• (napr. Maha 50s, Roboterm 90s) aký čas je VSB schopná preniesť pre každú STK si musí 

technik TK overiť nakoľko tento čas nie je ohraničený

• Nesprávne prenesené údaje (Eurosystem V 7.50.137)

• Zlý postup pri ukladaní merania bŕzd (Vypnutie valcov VSB pri Fomax)
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Dlhé meranie



Nesprávny postup pri ukladaní merania bŕzd  
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Správny postup – zlý prenos 



Hmotnosť jazdnej súpravy

Ak v dokladoch o evidencií je hmotnosť jazdnej súpravy rovná 0, alebo nie je uvedená, potom sa účinok 
parkovacej brzdy na 12% nehodnotí!  

Technik tento stav zapíše (vysvetlí) do ďalších záznamov protokolu o TK textom napr.:  “Neuvedená 
hmotnosť jazdnej súpravy“.

• Nesúlad medzi údajmi na výrobnom štítku a na osvedčení o evidencii 

• Nesúlad medzi elektronickou formou dokladu a papierovou 

V prípade, že je rozdielna niektorá hmotnosť vozidla v elektronickej podobe OEV a papierovej, pričom táto 
hmotnosť je potrebná na výpočet brzdného účinku prevádzkovej brzdy alebo parkovacej brzdy, v takom 
prípade sa použije hodnota uvedená v papierovej forme ak bola počas TK predložená. 
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Neuvedená hmotnosť jazdnej súpravy vozidla v OEV
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Zmenšenie najväčšej celkovej hmotnosti návesu

• Treba dať pozor na údaj, ktorý sa zadáva do iSTK – v automatizovanom výpočte iSTK treba 
zadať časť hmotnosti pripadajúcej na točnicu, zatiaľ čo v MP 74/2018 je definovaná  najväčšia 
celková hmotnosť návesu, ktorá sa použije pre výpočet. Preto je potrebné aby technik správne 
rozlíšil hmotnosť, ktorú zadáva na výpočet do systému iSTK.  

8

Technik zadá hmotnosť na 
točnicu v (kg)



Oplenový príves

• V MP 74/2018 sú zmienené iba návesy, pre prívesy zmenšenie hmotnosti 
neplatí, až na jednu výnimku 

• Oplenový príves – celá súprava sa v tomto prípade správa ako náves  

• Zmenšenie hmotnosti o 1/3 z celkovej hmotnosti návesu (bude predmetom 
zmeny MP)
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Elektronická parkovacia brzda (EPB)

• Pre niektoré vozidlá s EPB je daný postup od zástupcu výrobcu, ako  
parkovaciu brzdu odskúšať na VSB.  

• Stk.testek.sk -> Odkazy  

• Ak nie je daný postup od výrobcu a vozidlo nie je možné namerať, vykoná sa 
pokus o rozbeh – vždy, ak je to možné, vykonať na hale pod dohľadom kamier
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Jazdná skúška 

• Jazdnú skúšku možno vykonávať na vozidlách s nevypínateľným pohonom všetkých kolies – v 
budúcnosti bude vytvorený zoznam vozidiel, ktoré je možné vo VSB namerať podľa pokynov 
výrobcov vozidiel

• Nevykonávať jazdnú skúšku z dôvodu namerania nadmerného kolísania brzdnej sily ako je 
dovolené – nehodnotiť kolísanie a uviesť dôvod. Do MP sa doplní povinnosť vyhotoviť 
fotografiu pneumatík (dezénu) ak technik uvediete, že kolísanie nebolo hodnotené z dôvodu 
nevhodného dezénu pneumatík 
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Kolísanie brzdnej sily 

• Pri akých hodnotách brzdnej sily hodnotiť kolísanie brzdnej sily?  

Pre osobné vozidlá je oblasť, kde sa posudzuje kolísanie, zadefinovaná v metodike
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Kolísanie brzdnej sily

• Pre nákladné vozidlá táto oblasť nie je nikde zadefinovaná. Bude ju potrebné 
zadefinovať v zmene metodik. 

• Pre brzdné sily od 10kN do 15kN bude stredná hodnota pre meranie kolísania = 3kN 

• Od 15kN vyššie bude táto hodnota = 4kN 

• Takisto platí, že ak sa počas merania prejaví väčšie kolísanie, ako je dovolené, aj v 
horných 2/3, vyhodnotí sa to ako chyba, to znamená, že technik musí vyhodnotiť 
najväčšie kolísanie brzdnej sily počas merania.   
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Ďakujem za pozornosť
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