MONTÁNÍ
A KONTROLNÍ
POMÙCKY

Pro osobní automobily KODA
Mario René Cedrych

Praha 2000

MONTÁNÍ A KONTROLNÍ POMÙCKY
PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

KODA

10001100 MB
100110
105120130135136 GARDE, RAPID (742, 743, 746, 747)
135136 (781, 785, 787) Favorit, Forman, Pick-up)

Mario René Cedrych
MONTÁNÍ A KONTROLNÍ POMÙCKY
Pro osobní automobily KODA
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást
kopírována nebo rozmnoována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo
jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenáena v jiné formì èi
jinými prostøedky.
Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost titìných materiálù. Pøedkládaná zapojení a informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty
tøetích osob. Nároky na odkodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou
zásadnì vylouèeny.
Vekerá práva vyhrazena.
Mario René Cedrych, Praha 2000
Nakladatelství BEN  technická literatura, Vìínova 5, Praha 10
M. R. Cedrych: Montání a kontrolní pomùcky  pro osobní automobily KODA
BEN  technická literatura, Praha 2000
1. vydání
ISBN 80-7300-001-6

4

BEN  technická literatura

A

OBSAH
ÚVODNÍ SLOVA AUTORA ............................................................ 9
DÙLEITÁ UPOZORNÌNÍ ! ........................................................ 11
ODBORNÉ TERMÍNY, ZKRATKY
A JEDNOTKY SI POUITÉ V KNIZE ....................................... 12

POMÙCKY VÍCEÚÈELOVÉ
Veobecné zásady ............................................................................. 14
Rozdìlení víceúèelových pomùcek .................................................... 15
Vybavení pracovitì ........................................................................... 16
Vybavení stabilního pracovitì ........................................................... 18
Vybavení automobilu .......................................................................... 19

MONTÁNÍ A KONTROLNÍ
POMÙCKY(JEDNOÚÈELOVÉ)
1.

MOTOR .................................................................... 23

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Pøíloka k pøidrení vloených válcù bloku ......................................... 23
Pojistka setrvaèníku proti pootoèení ................................................... 26
Pøípravek k nasouvání pístu s krouky do válce ................................ 28
Trn k natlaèení nebo vyraení pístního èepu ..................................... 30
Pákový klíè k protáèení motoru .......................................................... 33
Deska k podepøení ventilù .................................................................. 34
Páka k montái misky ventilových pruin a ventilù ............................ 36
Nástavec tlakomìru k mìøení kompresních tlakù .............................. 38
Pomùcka k mìøení výky hladiny paliva v karburátoru ...................... 41
Pomùcka k rovnání prohnutého víka karburátoru .............................. 44
Pøípravek k nastavení základní polohy
krticích klapek karburátorù JIKOV EDSR a SEDR ........................... 45
1.12 Souprava pomùcek k demontái a montái vìtráku chlazení ............ 47
1.13 Nástavec maznice loisek vìtráku chlazení ....................................... 52

A

KODA  montání a kontrolní pomùcky

5

1.14 Souprava pomùcek k demontái
a montái èerpadla chladicí kapaliny .................................................. 53
1.15 Pøípravek ke kontrole tìsnosti chladicí soustavy ............................... 57
1.16 Vyráeè vloek válcù z bloku motoru ................................................. 61
1.17 Naráeè stíracího krouku døíku ventilu ............................................. 63
1.18 Naráeè tìsnicího krouku víka rozvodu ............................................ 64
1.19 Mìøidlo pøesahù vloených válcù ....................................................... 65
1.20 Støedicí trn k montái tøetího kotouèe spojky ...................................... 67
1.21 Mìrný krouek k seøízení vypínacích páèek spojky ........................... 69
1.22 Mìrka ke kontrole základního nastavení vypínacích páèek spojky ... 71
1.23 Temovací trn nýtù obloení tøecího kotouèe spojky ........................... 72
1.24 Speciální roubovák pro obtínì pøístupné rouby ............................ 74

2.

PØEVODOVKA A ØAZENÍ ...................................... 77

2.1
2.2
2.3
2.4

Mìrka výky hladiny oleje v pøevodovce ............................................ 77
Tømen pro nalisování a vylisování pruného kolíku ........................... 78
Trn pro aretaci diferenciálu ................................................................. 80
Pomùcka k pøidrení vodicích hranolù
høídele zadního kola do pøevodovky ................................................... 81

3.

ZADNÍ NÁPRAVA .................................................... 83

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Stahovák hlavy zadního kola .............................................................. 83
Pøípravek k demontái a montái loiska høídele zadního kola ......... 86
Vodicí kuel k navleèení høídele zadního kola do polonápravy .......... 97
Naráeè tìsnicího krouku høídele zadního kola ............................... 99
Pomùcka ke stlaèení pruiny zadní polonápravy ............................. 100
Mìøidlo rovnobìnosti zadní nápravy ............................................... 103
Souprava pomùcek k demontái
a montái loisek náboje zadního kola ............................................. 106

4.

PØEDNÍ NÁPRAVA A ØÍZENÍ ............................... 117

4.1
4.2
4.3

Objímka k demontái víèka náboje pøedního kola ........................... 117
Naráeè víèka náboje pøedního kola ................................................ 118
Pomùcka ke stlaèení pruiny pøední nápravy .................................. 121

6

BEN  technická literatura

A

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

Vodicí kuel k naráení èepu spojujícího horní rameno
a s rejdovým èepem ......................................................................... 126
Trn s podpìrkou k naráení a vyráení
pruného pouzdra rejdového èepu ................................................... 128
Vodicí trn k nalisování
rozpìrných trubek do pryových pouzder kyvných ramen ............... 130
Souprava trnù k vyráení
a naráení pouzder ve spodní hlavici rejdového èepu ..................... 132
Trny k naráení a vyráení pouzder pro rejdový èep ....................... 134
Stahovák spodní hlavice rejdového èepu ......................................... 137
Souprava pomùcek k demontái
a montái loisek náboje pøedního kola (10a a 10h) ...................... 140
Støedicí trny pro ustavení pøední nápravy do karosérie ................... 157
Stahovák kulových èepù spojovacích tyèí øízení .............................. 158
Stahovák hlavní páky øízení ............................................................. 163
Pomùcka k vyráení øídicí páky ........................................................ 166
Naráeè loisek pøevodky øízení ...................................................... 167
Mìøidla odklonù kol ........................................................................... 169
Mìøidlo soubìhu kol ......................................................................... 177
Stahovák volantu (pro KODA 1000/1100 MB) ............................... 180
Opìrka k demontái volantu (pro KODA 100/110) ......................... 182
Klíè k seøízení loiska volantového høídele
(pro KODA 1000/1100 MB) ............................................................ 184

5.

BRZDY ................................................................... 187

5.1
5.2

Jehlice k navlékání pruin brzdových èelistí ..................................... 187
Speciální klíè pro uvolòování
a utahování pøevleèných matic brzdových trubek ............................ 188
Pøípravek k navádìní pístù do hlavního
brzdového tandemového válce (THV) .............................................. 189
Pøípravek k seøízení vùle mezi tlaèítkem posilovaèe
a pístem tandemového hlavního brzdového válce ........................... 190

5.3
5.4

6.

KOLA A PNEUMATIKY ......................................... 193

6.1
6.2

Pomùcka ke snímání ozdobných vík kol .......................................... 193
Pomùcka k uvolnìní pneumatiky od ráfku ........................................ 194

A

KODA  montání a kontrolní pomùcky

7

7.

KAROSÉRIE .......................................................... 197

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Podpìra zvednutého vozu ................................................................ 197
Pomùcka k demontái a montái zadních teleskopických tlumièù ... 200
Nástroj na demontá èalounìné výplnì dveøí .................................. 202
Nástroj na vyjmutí koncovky táhla vnitøního zámku dveøí ................ 203
Vyráeè pruného èepu závìsu dveøí .............................................. 204
Kontrolní stìna k seøizování svìtlometù ........................................... 206
Nájezdy pro monost pracovat pod vozem ...................................... 208
Kletì k nasazení koncovek bovdenù u topení ................................ 210

ZÁVÌREM...................................................................... 212
POUITÁ LITERATURA................................................ 213
PØÍLOHA ....................................................................... 214

8

BEN  technická literatura

A

ÚVODNÍ SLOVA AUTORA
V roce 1975 jsem napsal a nakladatelství NADAS  Praha vydalo publikaci
Montání a kontrolní pomùcky pro osobní automobily KODA. Pro velký zájem ètenáøù byla kniha postupnì vydaná ve tøech vydáních (celkový náklad
38 000 výtiskù) rychle vyprodána. Vdy do kadého dalího vydání jsem zahrnoval pøípravky pro dalí  nové  typy a modely vozù KODA. Jeliko stále
trvá zájem o tuto tematiku, rozhodl jsem se nabídnout novelizovanou a doplnìnou verzi zmínìné knihy nakladatelství BEN k reedici.
Zájem ze strany ètenáøù, majitelù starích osobních automobilù KODA, je
samozøejmý. Podle dostupných zpráv bylo v roce 1999 v ÈR registrováno napøíklad cca 33 000 vozù typové øady KODA 440/445/450 (Spartak); 53 000
vozù typové øady KODA 1000/1100 MB; 220 000 automobilù KODA 100/
110; 840 000 automobilù typové øady KODA 105/120/130/135/136; 380 000
vozù typové øady KODA Favorit, Forman, Pick-up. Starí vozy jsou nejen bìnì pouívány, ale nejstarí typy se ji pomalu stávají VETERÁNY a mnoho
majitelù je uvádí jako historická vozidla do pùvodního stavu. Zmínìné automobily jsou vesmìs v majetku obèanù, kteøí nepatøí k ekonomicky silné vrstvì
obyvatelstva. Je mnoho výrobcù, kteøí zajiují pro tyto starí vozy KODA jetì celý sortiment náhradních dílù a je tedy pøedpoklad, e vozy budou jetì
mnoho let provozovány. Jejich údrbu a opravy pøípadnì renovace si zajiují
majitelé buï svépomocí, nebo pouívají slueb meních autoopravárenských
firem.
Ke kvalitním opravám je ovem tøeba kvalitních nástrojù a mnohdy i speciálních pøípravkù, pomùcek a mìøidel, jejich pouití buï rùzné demontáe
a montáe vùbec umoní, nebo alespoò usnadní a zjednoduí. Výrobce automobilù KODA dodával ke vem typùm svým znaèkovým opravnám sady
speciálního náøadí s vysokou mírou úrovnì konstrukèního i dílenského zpracování. Tyto pøípravky jsou vak pro vìtinu soukromníkù nebo malých autoopraven
nedostupné. Soubor dokumentace, která je obsaena v této knize umoòuje
zhotovit buï zruèným jedincùm nebo mením autoopravnám zhotovení nìkterých nejèastìji pouívaných pøípravkù, pomùcek a kontrolních mìøidel.
V dokumentaci je kromì technického výkresu i rozpis pouitého materiálu
a polotovarù (rozmìry a minimální jakost), seznam výrobních prostøedkù potøebných k vyrobení pomùcky a struèný návod  technologický postup  k jejímu
vyrobení. Také je pøipojen seznam typù, pro které je pøípravek pouitelný. Doplnìn je i návod k pouití pomùcky.
Pomùcky jsou konstrukènì øeeny tak, aby plnì vyhovovaly potøebám mení
autoopravny a aby byly souèasnì co nejjednoduí výrobnì a málo nároèné na
sortiment matriálù a výrobního zaøízení. Výroba pøípravkù podle této dokumentace byla ovìøena.
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Pro automobily KODA typové øady Favorit jsou uvedeny pouze pøípravky
pouitelné na vozy vyrobené do konce roku 1992. Dalí modely vozù vyrobené
ji v souèasné firmì KODA AUTO a. s. patøící ke koncernu VW, nedoporuèuje
automobilka opravovat jinde, ne ve znaèkových servisech KODA. Nepovolila tedy uveøejnit ádné hodnoty, které by umonili zkonstruování obdobných
pøípravkù.
V první èásti knihy se velmi struènì zmíním o pomùckách a náøadí víceúèelovém, nebo i tato problematika k tématu patøí.
Vìøím, e tato publikace vhodnì doplní pøíruèky o údrbì starích osobních
automobilù KODA a umoní tak vysoce kvalitní opravy, co následnì pøispìje
ke zvýení bezpeènosti jízdy a provozu.
Autor
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