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5.

BRZDY

5.1

Jehlice k navlékání pruin brzdových
èelistí

5.1
n Pouití:
KODA 1000/1100 MB, KODA 100/1100, KODA 105/120/125/130, KODA 135/136 (742), KODA 135/136 (781) Favorit.
n Doporuèený materiál:
Ocel 15 230 zulechtìná, pevnost v tahu 1000 a 1200 N/mm2.
Polotovar: kruhová tyè Æ 10 × 235 mm.
n Potøebné strojní vybavení:
Bruska stojanová.
n Návod ke zhotovení:
Kuel vybrousíme na stojanové brusce ruènì. Smirkovým plátnem zaletíme
celý povrch jehlice.
n Zpùsob pouití:
Natáhnout horní pruinu brzdových èelistí a zaklesnout její háèek do otvoru
v èelisti je bez pouití nástroje pomìrnì obtíné. Tuto práci nám velmi usnadní
JEHLICE K NAVLÉKÁNÍ PRUIN BRZDOVÝCH ÈELISTÍ. Pruinu zaklesneme nejprve jedním jejím krajním háèkem do otvoru v jedné brzdové èelisti. Do
háèku na opaèné stranì pruiny vloíme jehlici, a to ve vzdálenosti 60 a 70 mm
od její pièky. pièku jehlice vsuneme do pøíslueného otvoru pro pruinu v druhé
èelisti do hloubky cca 6 mm. Pøevrácením vzepøené jehlice se pruina natáhne,
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sjede po jehlici a háèek zaskoèí do otvoru. Jehlici doporuèujeme potøít olejem.
Zùstane-li hrot háèku opøen o èelist v otvoru, doklepneme jej kladivem a jehlici
vytáhneme.

5.2

Speciální klíè pro uvolòování
a utahování pøevleèných matic
brzdových trubek

n Pouití:
KODA 1000 /1100 MB; KODA 100/110; KODA 105/120/125/130,135/136
(742,743); KODA 781; 785; 787 Favorit 135/136.

5.2.A
n Polotovar:
Rovný oèkový klíè se estihranem  rozmìr dle estihranu (a) pouité pøevleèných matic brzdových trubek (vìtinou 10 mm nebo 11 mm).
n Potøebné strojní vybavení:
Stolní bruska vybavená úzkým kotouèem, nebo pevnì upnutá ruèní vrtaèka
s plátkovým kotouèem urèeným k øezání kovu.
n Návod ke zhotovení:
Po zjitìní prùmìru brzdové trubky (c) si na klíè narýsujeme, do míst udaných výkresem, rysky rozmìru b a èást klíèe mezi ryskami odbrousíme nebo
odøízneme. Hrany brusným kotouèem srazíme a zaletíme smirkovým plátnem.

5.2.B
n Doporuèený materiál:
Plochá ocel tøídy 15 230, pevnost v tahu 1000 a 1200 N/mm2 .
Polotovar obdélníková tyè 10 × 28 × 130 mm.
n Potøebné strojní vybavení:
Stolová bruska nebo frézka
n Návod ke zhotovení:
Z polotovaru vybrousíme (mono i vyfrézovat) tvar bìného stranového klíèe
s rozevøením oznaèeným na obr. 5.2.A jako rozmìr a. Vnìjí hrany klíèe zaoblíme polomìrem cca 1 mm a zaletíme smirkovým plátnem.
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n Zpùsob pouití:
estihran pøevleèných matic brzdových trubek je pomìrnì malý a materiál
matic mìkký. Pøi pouití obyèejného stranového klíèe k uvolnìní nebo dotaení
matice dojde vìtinou k pokození hran estihranu. Jeliko roubový spoj má
jemný závit a je tøeba jej utáhnout opravdu dobøe, je lépe pouít klíè zhotovený
buï podle alternativy 5.2.A. úpravou estihranného plochého oèkového klíèe
(nikdy nepouijeme klíè s dvanáctihranným otvorem). Klíè musí být vyøíznut
proto, aby se dal na trubku navléknout. Pouijeme-li klíè zhotovený podle 5.2.B.
nepokodí se matice rovnì, protoe tlouka klíèe je rovna íøce estihranu
matice a pevnost materiálu klíèe nedovoluje jeho otlaèení.

a

a
b

Æc

Obr. 5.2.B

Obr. 5.2.A

5.3

Pøípravek k navádìní pístù do hlavního
brzdového tandemového válce (THV)

5.3
n Pouití:
KODA 1000 /1100 MB; KODA 100/110; KODA 105/120/125/130,135/136
(742,743); KODA 781; 785; 787 Favorit 135/136.
Poznámka: kóta oznaèená na výkrese A; B; C; platí pro Æ THV 19 mm nebo
22 mm podle tabulky:
Funkèní prùmìr THV x)

Rozmìr A

Rozmìr B

Rozmìr C

Æ 19 mm
Æ 22 mm

Æ 19 + 0,1 mm
Æ 22 + 0,1 mm

Æ 21 + 0,1 mm
Æ 23 + 0,1 mm

Æ 22 mm
Æ 25 mm

x)

Obdobnì je moné vyrobit pøípravek i pro jiné prùmìry THV

n Doporuèený materiál:
Ocel tøídy 11; pevnost v tahu min. 370 N . m2.
Polotovar. Kruhová tyè Æ 24 mm nebo 27 mm délka 80 mm.
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n Potøebné strojní vybavení:
Soustruh hrotový, minimální prùmìr soustruení nad loem 100 mm.
n Návod ke zhotovení:
Na hrotovém soustruhu soustruíme vnìjí prùmìry C a B (buï Æ 22 mm a Æ 21
+0,1 mm, nebo Æ 25 mm a Æ 23 +0,1 mm viz tabulka). Dále pøedvrtáme otvor
Æ A a pøestruíme jej naèisto na Æ 19 +0,1 mm nebo Æ 22 +0,1 mm. Upravíme
úkos 5° a rádius R 0,5 v délce 5 mm. Plochu vyletíme jemným smirkovým plátnem. Po pøepnutí srazíme na opaèném konci výrobku úkos 2 mm na 30°. Povrch
také zaletíme smirkovým plátnem.
n Zpùsob pouití:
Pøi montái pístù do hlavního tandemového brzdového válce se pøi vkládání
èasto a velmi snadno mùe pokodit bøit tìsnicí manety. Aby k tom nemohlo
dojít, pouívá se pøípravek znázornìný na pøipojené skice. Písty s nasazenými
manetami protlaèujeme pøípravkem ze strany úkosu. Je nutné pøedem funkèní
plochu pøípravku i tìsnicí manety velmi silnì potøít brzdovou kapalinou.

Obr. 5.3

5.4

Pøípravek k seøízení vùle mezi
tlaèítkem posilovaèe a pístem
tandemového hlavního brzdového válce

5.4
n Pouití:
KODA 105/120/125/130 (platí pro automobily s posilovaèem brzdného úèinku), GARDE, RAPID; KODA 781; 785; 787 Favorit 135/136  výroba do konce
roku 1992.
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n Doporuèený materiál:
Pozice 1a  ocelový plech tøídy 10 nebo 11  min. pevnost v tahu 340 a
420 N . mm2.
Polotovar 10 × 50 × 58 mm  1 kus.
Pozice 1b  matice M5 ÈSN 021402.1  1 kus.
Pozice 2  ocel 11 800 neíhaná pevnost v tahu 800 a 1000 N . mm2.
Polotovar: tyè kruhového prùøezu Æ 5 mm délky 60 mm  1 kus.
Pozice 3  roub M5 s vroubkovanou hlavou  1 kus.
n Potøebné strojní vybavení:
Stojanová vrtaèka do prùmìru min 10 mm; sváøecí aparát pro sváøení elektrickým obloukem; frézka vertikální (není nutná).
n Návod ke zhotovení:
Nejprve vyfrézujeme (nebo vyøeeme, odvrtáme a dopilujeme) tvar pozice 1a
podle výkresu. Potom vyvrtáme otvor Æ 5 mm pro nasunutí odmìrné tyèky
(pozice 2) a v prùseèíku os vyvrtáme otvor Æ 6 mm. Souose k nìmu pøivaøíme
matici M6 (pozice 1b). Jeden konec odmìrné tyèky (pozice 2) zaoblíme pilníkem do polokulové plochy  rádius 2,5 mm, druhý konec upravíme na pøesnou
délku dle výkresu. roub (pozice 3) aretuje odmìrnou tyèku v dané poloze.

3
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n Zpùsob pouití:
V sestavì posilovaè  tandemový hlavní brzdový válec musí být vytvoøena
provozní vùle mezi pístní tyèkou omezovaèe a dnem dutiny pístu v tandemovém hlavním válci. Pístní tyèka omezovaèe je délkovì seøiditelná roubováním.
Pøípravkem nejprve odmìøíme hloubku dutiny v pístu tandemového hlavního
válce od dosedací plochy válce. Podle namìøené hodnoty seøídíme (podle druhé strany pøípravku) pístní tyèku posilovaèe. Vozy KODA typové øady 742
vyrobené do èervence 1983 mají pøedepsanou vùli 0,5 a 1,0 mm, pro vechny
vozy KODA GARDE a ostatní vyrobené od srpna 1983 je stanovena vùle na
0,3 a 0,7 mm.
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6.

KOLA A PNEUMATIKY

6.1

Pomùcka
ke snímání ozdobných vík kol

6.1
n Pouití:
KODA 1000/1100 MB, KODA 100/1100, KODA 105/120 (do modelu 1980
vèetnì).
n Doporuèený materiál:
Ocel 12 041 zulechtìná, pevnost v tahu 1200 a 1400 N/mm2.
Polotovar: ocelový pás 20 × 1,5 × 185 mm.
n Potøebné strojní vybavení:
Stojanová bruska.
n Návod ke zhotovení:
Za studena na pomocném trnu Æ 10 mm ohneme do tvaru podle výkresu. Po
ohnutí obrousíme na stojanové brusce úkos v íøi 6 mm. Srazíme peèlivì vechny
ostré hrany, zaoblíme R 5 mm a povrch zaèistíme smirkovým plátnem.

Obr. 6.1
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n Zpùsob pouití:
Sejmout ozdobné plechové víko kola z prolisù disku je pomìrnì obtíné. Pøi
pouití roubováku nebo podobných nástrojù mùeme víko i pokodit. POMÙCKA K SNÍMÁNÍ VÍK KOL nám tuto pomìrnì èastou práci velmi usnadní.
Pøi snímání ozdobného víka zasuneme nástroj bøitem háèku za lem v místì
ventilu due (nebo do míst o 120° od ventilu vzdáleného) a boèním vyklopením
nástroje víko vypáèíme z prolisu. Druhou rukou víko pøidríme, aby nespadlo
na zem a nepokodil se jeho chrom.
n Pro naprostou jasnost úkonu upøesòujeme:
Pøedpokládáme-li, e ventil due a tedy i jeden ze tøí prolisù disku je v nejvyím
bodì namontovaného kola, pak háèek zasunutý za lem víka svírá cca 45°
s rovinou kola. Páèíme ve smìru podélné osy vozu, nikoli tedy pohybem nahoru nebo dolù.
Dodávám, e u nových vozù byl tento nástroj ve výbavì. Snadno se ovem
pokodil vytípnutím.

6.2

Pomùcka
k uvolnìní pneumatiky od ráfku

6.2
n Pouití:
KODA 1000/1100 MB, KODA 100/110, KODA 105/120/125/130, KODA 135/136 (742) a vìtina osobních automobilù i jiných znaèek.
n Doporuèený materiál:
Ocel 11 500 pevnost v tahu 500 a 620 N/mm2.
Pro pozici 1 polotovar: ocelový plech 6 × 20 × 80 mm.
Pro pozici 2 polotovar: ocelový plech 6 × 50 × 170 mm.
n Potøebné strojní vybavení:
Souprava pro sváøení plamenem, vrtaèka.
n Návod ke zhotovení:
Do ocelového plechu (pozice 1) vyvrtáme otvor (a) o prùmìru vìtím
o 0,5 mm ne je prùmìr roubu vozového kola a do hloubky 3 mm jej mùeme
zahloubit hvìzdicovou frézou na 45°. Plech (pozice 2) ohneme podle výkresu
a oba díly svaøíme. Svaøenec peèlivì opilujeme, hlavnì na hranách, a zaletíme smirkovým plátnem.
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n Zpùsob pouití:
Pøi nutnosti demontovat pneumatiku z ráfku diskového kola svépomocí nám
znaènì usnadní práci POMÙCKA K UVOLNÌNÍ PNEUMATIKY, zvlátì tehdy,
pøilne-li po delím pouívání plá k ráfku velmi pevnì.
Po nadzvednutí vozu zvedákem upevníme pomùcku na roub kola, natoèený
do nejnií polohy, maticí nebo roubem vozového kola do svislé polohy. Kolo,
ze kterého chceme demontovat plá, poloíme tak, aby patka pomùcky byla
na okraji pneumatiky tìsnì vedle ráfku. Z pneumatiky vyjmeme ventilek. Potom
pomalu spoutíme zvedákem vùz, a ocelová patka odtlaèí pneumatiku do
prohlubnì ráfku. Toté opakujeme, je-li toho tøeba, na nìkolika místech, popøípadì i na opaèné stranì kola. Uvolnìnou pneumatiku pak demontujeme bìným
zpùsobem pákami.
Uvolnìní pneumatiky pomùckou není nároèné na fyzickou sílu pracovníka
a nepokozuje pneumatiku.

1

f
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2

Obr. 6.2
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7.

KAROSÉRIE

7.1

Podpìra zvednutého vozu

7.1
n Pouití:
KODA 1000/1100 MB, KODA 100/110, KODA 105/120/125/130, KODA 135/136 (742), KODA 135/136 (781) Favorit (osobní automobil libovolné
znaèky).
n Doporuèený materiál:
Jednotlivé pozice jsou oznaèeny na výkresu sestavy 7.1; detaily viz výkresy
7.1.1 a 7.1.4. Pro výrobu pozice 1a a 2b pouijeme shodný materiál, ocel
11 523 svaøitelnou, o pevnosti v tahu 520 a 640 N/mm2.
Polotovar:
Pozice 1a  ocelová trubka Æ 44,5 × 3 × 156 mm.
Pozice 1b  ocelový plech 6 × 100 × 170 mm  3 kusy.
Pozice 1c  ocelový plech tlouky 6 mm, odpad z pozice 1b.
Pozice 2a  ocelová trubka Æ 38 × 3 × 226 mm.
Pozice 2b  kruhová tyè Æ105 × 13 mm.
Pozice 3  tvrdé døevo Æ 125 × 36 mm.
Pozice 4  ocel tøídy 11, pevnost v tahu 370 a 450 N/mm2.
Polotovar: kruhová tyè Æ 8 × 126 mm.
n Potøebné strojní vybavení:
Soustruh hrotový, minimální prùmìr soustruení nad loem 160 mm, vrtaèka
stolní do Æ 10 mm, frézka vertikální, sváøecí agregát pro svaøování elektrickým
obloukem.
n Návod ke zhotovení:
Pozice 1a  na hrotovém soustruhu (popøípadì ruènì) zarovnáme na celkovou
délku 150 mm a vypilujeme R 8 mm do hloubky 4 mm.
Pozice 1b, 1c  narýsujeme tvar a rysky oznaèíme dùlèíky. Máme-li k dispozici
sváøecí soupravu, mùeme tvar s pøídavkem buï vypálit plemenem, nebo jej odvrtáme a vyøízneme ruènì. Na vertikální frézce
(popøípadì ruènì) dokonèíme opracování jednotlivých pozic na
rozmìr podle výkresu. Frézujeme vdy 3 kusy spoleènì a ruènì
pilníkem srazíme po frézování vechny ostré hrany.
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Jednotlivé díly pozice 1a, 1b, 1c spojíme svaøováním obloukem, podle sestavy na výkresu 7.1.B. Po zchladnutí zaèistíme svary, srazíme ostré hrany
a dokonèíme povrchovou úpravu svaøence.
Pozice 2a  na hrotovém soustruhu (popøípadì ruènì) zarovnáme na délku
220 mm a v pøípadì potøeby pøetoèíme povrch Æ 38 mm, aby byl
lehce suvný v pozici 1a. Narýsujeme otvory a jejich støedy oznaèíme dùlèíky. Po vyvrtání otvorù na stolní vrtaèce srazíme ruènì
v otvorech i na povrchu trubky vechny ostré hrany.
Pozice 2b  na hrotovém soustruhu pøetoèíme povrch Æ 100 mm v délce cca
9 mm, zarovnáme stranu a srazíme hranu. Po pøepnutí dílu dokonèíme opracování druhé strany. Na desce pozice 2b si vyznaèíme
polohu pro pøivaøení trubky a po svaøení obou dílù opìt zaèistíme
svar.
Pozice 3  vyrobíme na soustruhu z vhodného kusu tvrdého døeva. Zahloubení Æ 100 mm vytoèíme s mírným pøesahem cca 0,5 mm na prùmìr.
Pozice 4  na hrotovém soustruhu zarovnáme na délku 120 mm, vytoèíme
úkos 30° a zaoblíme R 2 mm. Za studena ohneme do tvaru podle
výkresu.

Obr. 7.1
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Obr. 7.1.2

Obr. 7.1.3

Obr. 7.1.4
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Sestavení  díly pøed montáí oèistíme. Kompletní pozici 2 narazíme do døevìné
podloky, kterou pøi naráení poloíme na rovnou plochu. Takto pøipravený komplet zasuneme do stojanu (pozice 1) a jeho polohu
zajistíme kolíkem.
n Zpùsob pouití:
Pøi nìkterých montáních pracích na automobil potøebujeme mít vùz zvednutý co nejvýe a souèasnì bezpeènì podepøený. K tomu nám slouí velmi dobøe
PODPÌRA ZVEDNUTÉHO VOZU. Pouíváme vìtinou dvì souèasnì. Podkládáme jimi zvedákem zvednutý vùz buï vpøedu, nebo vzadu èi po stranì, a to
vìtinou za prahy karosérie. PODPÌRY jsou výsuvné, co umoòuje zvolit potøebnou výku vkládáním èepu do patøièného otvoru.

7.2

Pomùcka k demontái a montái
zadních teleskopických tlumièù

7.2
n Pouití:
KODA 1000/1100 MB, KODA 100/110.
n Doporuèený materiál:
Pozici 1 i pozici 2 vyrobíme ze stejného materiálu, tj. z oceli 11 523 svaøitelné
 pevnost v tahu 520 a 640 N/mm2.
Polotovar: kruhová tyè Æ 15 mm a délka 200 mm (pro obì pozice)  1 kus
matice M12 ÈSN 02 1402.
n Potøebné strojní vybavení:
Soustruh hrotový, minimální prùmìr soustruení nad loem 100 mm; sváøecí
agregát pro sváøení elektrických obloukem.
n Návod ke zhotovení:
Po upnutí polotovaru pøerovnáme èelní stranu kruhové tyèe a vyvrtáme otvor
Æ 9 mm do hloubky cca 18 mm. Dále soustruíme úkos 45°, kterým souèasnì
pozici 2 upíchneme na délku 15 mm.
Pozici 1 zaèneme vyrábìt opìt zarovnáním materiálu kruhové tyèe na èelní
stranì. Dále osoustruíme Æ 9 mm v délce 15 mm. Prùmìr 9 mm slícujeme
s otvorem Æ 9 pozice 2 tak, aby oba díly ly na sebe tìsnì nasunout. Pak
stoèíme úkos 45°. Po pøepnutí soustruíme opaèný konec tyèe na Æ 12 mm
a upíchneme jej na celkovou délku obrobku 160 mm. Na Æ 12 mm vyøeeme
závit M12 v délce 10 mm. Po vyjmutí ze soustruhu udìláme výøez na Æ 9 mm,
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pilkou na kov, v ose kruhové tyèe do hloubky 8 mm. Záøez upravíme plochým
jehlovým pilníkem na pøesný rozmìr íøky 6 +0,0 0,1 mm.
Následuje naroubování matice M12 a nasunutí pozice 2. Matici pøivaøíme ke
konci závitu a na opaèném konci svaøíme  v úkosu  oba díly (pozice 1
a pozice 2). Po zchladnutí zaèistíme svary pilníkem a smirkovým plátnem.
Poznámka: Popsaný postup je technologicky nejjednoduí zpùsob vyrobení
dutiny 6 × 9 × 8 mm v daném dílu, která odpovídá pøídrné èásti pístnice zadního teleskopického tlumièe.
n Zpùsob pouití:
Horní èást  pístnice  zadního teleskopického tlumièe je u vozù KODA 1000/
1100 MB a KODA 100/110 prostrèena otvorem ve tvarovém výlisku skeletu karosérie, uloena v pryových blocích a upevnìna maticí M10. Jeliko pístnice je
v tlumièi volnì otoèná, je k jejímu pøidrení pøi dotahování nebo povolování upevòovací matky M10 vytvoøeno nad závitem zplotìní prùmìru 9 mm. Protoe vak
upevnìní horní èásti tlumièe je ve velmi patnì pøístupné dutinì  za møíkou
v zadní postranici  mimoto bývá roubový spoj èasto zahalený nebo pokozený
korozí, je vhodné pouít k pøidrení pístnice speciální pomùcku.
Montání pomùcka, její výrobu jsme popsali, má ve spodní èásti dutinu pøesnì
odpovídající zakonèení pístnice tlumièe. Na pomùcku navlékneme estihranný
trubkový klíè 17 mm o délce cca 150 mm. Po sejmutí ozdobné møíky zadní
postranice nasuneme pomùcku výøezem na pístnici a trubkový klíè na matici.
Plochým klíèem 19 mm pøidríme estihran v horní èásti pomùcky proti pooto-
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èení a dalím plochým klíèem (rozevøení povolíme podle vnìjího rozmìru estihranu trubkového klíèe) uvolníme nebo dotáhneme matici M10 upevòující pístnici
tlumièe ke karosérii.

7.3

Nástroj
na demontá èalounìné výplnì dveøí

7.3
n Pouití:
KODA 105/120/125/130, KODA 135/136 (742), KODA 135/136 (781)
Favorit do roku výroby 1992 vèetnì.
n Doporuèený materiál:
Ocel 19312.3 (íhaná)  po dohotovení nutno kalit na 50 ±2 HRc.
Polotovar: pásová ocel 5 × 25 × 175 mm.
n Potøebné strojní vybavení:
Kotouèová bruska (není bezpodmíneènì nutná).
n Návod ke zhotovení:
Pásek plechu obrousíme (nebo opilujeme) do tvaru podle výkresu, srazíme

Obr. 7.3
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ostré hrany a vyhladíme smirkovým plátnem. Úkos dradla ohneme ve svìráku
a kulatým kladivem proklepneme dradlo do rádiusu R 30. Po dokonèení zakalíme na 50 ±2 HRc. Kalení uskuteèòujeme z teploty 750 °C  760 °C do oleje
a popoutíme pøi teplotì 280 °C  300 °C  zchladit ve vzduchu.
n Zpùsob pouití:
NÁSTROJ pouíváme k vytlaèování plastových èepù upevòujících èalounìnou výplò dveøí k plechu dveøí. NÁSTROJ zasuneme mezi výplò a plech dveøí
tak, aby ve výøezu nástroje byl plastový èep. Zapáèením vysuneme èep z otvoru
v plechu. Postupným vypáèením vech èepù uvolníme celou výplò.

7.4

Nástroj na vyjmutí koncovky táhla
vnitøního zámku dveøí

7.4
n Pouití:
KODA 135/136 (781) Favorit vyrobené do konce roku 1992.
n Doporuèený materiál:
Pozice 1a  ocel tøídy 11 svaøitelná  min. pevnost v tahu 760 N/mm2.
Polotovar: tyè obdélníková 16 × 12 × 14 mm.
Pozice 1b  ocel tøídy 11 svaøitelná  min. pevnost v tahu 650 N/mm2.
Polotovar: tyè kruhová Æ 6, délka 155 mm.
n Potøebné strojní vybavení:
Frézka vertikální (není bezpodmíneènì nutná).
n Návod ke zhotovení:
Pozice 1a  tvar vyfrézujeme na frézce (nebo vypilujeme) podle rozmìrù udaných výkresem. Po sraení hran díl vyhladíme smirkovým plátnem.
Pozice 1b  kruhovou tyè zarovnáme na obou koncích pilníkem a ohneme podle výkresu.
Sestavení  obì pozice svaøíme koutovým svarem, který po zchladnutí opilujeme.
n Zpùsob pouití:
Výklopné madlo vnitøní kliky zámku dveøí je spojeno s vnìjím zámkem lankem, zakonèeným pøíènou válcovou koncovkou. Potøebujeme-li lanko odpojit,
musíme válcovou koncovku vypáèit z plastikového dílu. K usnadnìní této práce pouijeme NÁSTROJ NA VYJMUTÍ KONCOVKY TÁHLA. Koncovka lanka
je pøidrována pruným jazýèkem z plastu.
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Obr. 7.4

7.5

Vyráeè pruného èepu závìsu dveøí

7.5
n Pouití:
KODA 135/136 (781) Favorit.
n Doporuèený materiál:
Pozice 1  ocel 11 523 zaruèená svaøitelnost  pevnost v tahu 520 a 640 N/mm2.
Polotovar: kruhová tyè Æ 8 × 75 mm.
Pozice 2  ocel 11 500  pevnost v tahu 500 a 620 N/mm2.
Polotovar: ocelový plech 4 × 14 × 90 mm.
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n Potøebné strojní vybavení:
Soustruh hrotový minimální prùmìr soustruení nad loem 100 mm, vrtaèka
do Æ 10 mm, sváøecí souprava pro svaøování plamenem.
n Návod ke zhotovení:
Pozice 1  na hrotovém soustruhu osoustruíme Æ 7,8 mm v délce 54 mm,
provedeme úkos 30° v délce 4 mm a zarovnáme èelní stranu. Po
pøepnutí dílu osoustruíme Æ 5,8 a úkos 30° podle výkresu. Srazíme hrany a celý díl vyhladíme smirkovým plátnem.
Pozice 2  na ocelový plech narýsujeme podélnou osu a dùlèíkem oznaèíme
støed otvoru a narýsujeme rádius. Otvor Æ 7,8 mm vyvrtáme. Pilníkem opilujeme rádius a srazíme hrany  2/45°. Díl vyhladíme
smirkovým plátnem.
Sestavení  na èep pomùcky (pozici 1) nasadíme dradlo (pozici 2) do výkresem poadované polohy a svaøíme oba díly pøi zachování kolmosti
obou dílù. Svar oèistíme pilníkem a smirkovým plátnem.
n Zpùsob pouití:
Potøebujeme-li rozebrat závìs dveøí  napøíklad pøi demontái pøedních dveøí
 nasadíme POMÙCKU K VYRAENÍ PRUNÉHO ÈEPU Æ 5,8 mm do otvoru
v èepu, POMÙCKU pøidríme a údery kladiva èep vyrazíme. Obdobnì mùeme POMÙCKOU èep narazit.

Obr. 7.5
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7.6

Kontrolní stìna
k seøizování svìtlometù

7.6
n Pouití:
KODA 1000/1100 MB, KODA 100/110, KODA 105/120/125/130, KODA 135/136 (742), KODA 135/136 (781) Favorit.
n Doporuèený materiál:
Plocha o rozmìrech cca 2000 × 1200 mm, bílá  postavená kolmo k ploe
pro postavení automobilù (cca 3000 × 2000 mm). V praxi to znamená mít plochu pro postavení automobilu, která se nesmí liit od roviny vodorovné v ádném
bodì o více ne 1,4 mm (nejvìtí pøípustná nerovinnost) a k ní svisle postavenou kontrolní stìnu.
n Návod ke zhotovení:
Na stìnu si vyznaèíme kontrastní barvou svislou èárou a prùmìt roviny vedené podélnou osou vozu. Potom si odmìøíme (A) výku støedù svìtlometù
od podkladové roviny. Tuto míru pøeneseme na stìnu a nakreslíme vodorovnou
èáru b. Dalí èáru c nakreslíme rovnobìnì pod èarou b o 60 mm níe. Od
osy stìny nakreslíme na obì strany svislice ve vzdálenosti poloviny rozteèe
árovek svìtlometù (od svislé osy), které protnou èáry b a c. Tím vzniknou
bod I a II. Body I jsou poadované støedy svìtel dálkových. Z obou bodù
oznaèených na obrázku vedeme pod úhly 15° èáry d1 a d2. Èára c a od
bodù II èára d1 a d2. Èára c a od bodu II èára d1 tvoøí poadovanou
hranici tlumeného svìtla pravého svìtlometu. Analogická èára c a od bodu II
(na levé stranì) èára d2 tvoøí poadovanou hranici tlumeného svìtla levého
svìtlometu.
n Zpùsob pouití stìny (mìøení):
Popis i schéma platí pro svìtlomety urèené pro pravostranný provoz.
Automobil postavíme tak, aby svìtlomety byly vzdáleny od svislé roviny
5000 mm, a aby podélná osa byla v ose stìny. Pneumatiky vozu musí být nahutìny v toleranci udané výrobcem, dále musí být automobil o pohotovostní
hmotnosti zatíen v místì øidièe 75 kg. Svìtlomety seøizujeme postupnì.
U automobilù KODA 135/136 (781) Favorit musí být ovladaè sklonù svìtlometù postaven na 0. Pøi seøizování svìtlometu jednoho zastíníme svìtlomet
druhý. Vlastní manipulace s naklápìním svìtlometù je uvedena v návodu
k obsluze. Pøi rozsvícení tlumených svìtel seøídíme, rouby stranové a výkové regulace, svìtlomet tak, aby rozhraní svìtla korespondovalo se zakreslenými
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èárami na svislé stìnì. Máme-li seøízena svìtla tlumená, zkontrolujeme jetì
jednotlivé støedy svìtel dálkových, která musí korespondovat s body I. Svìtlomety nenecháváme svítit zbyteènì dlouho, nebo halogenové árovky vydávají
znaèné teplo, a nejsou-li chlazeny proudem vzduchu jako za jízdy, mohlo by
dojít k jejich pokození.
Zjistíme-li pøi seøizování, e rozhraní svìtla a stínu není ostré, je to zavinìno
vadnou árovkou.
K informaci o schématu kontrolní stìny urèené k seøizování svìtlometù povaují za nutné uvést i dalí informace o tolerancích hodnot seøízení. Vyhláka
MD i mezinárodní pøedpis IHK  OSN sice tyto tolerance uvádìjí, ale domnívám se, e podrobnìjí výklad uèiní zmínìný pøedpis srozumitelnìjí pro
praktické pouití.
Za základ výkladu budeme pøedpokládat kontrolní stìnu tak, jak ji znázoròuje
obrázek. Rozhraní svìtlo  stín pøi osvìtlení stìny tlumenými svìtly je vyznaèeno èarou vzdálenou 60 mm smìrem dolù od èáry naznaèující prùnik vodorovné
roviny proloené osou svìtlometù. Zmínìná hodnota 60 mm je jmenovitá a platí
za pøedpokladù, které jsou souèasnì smìrodatné pro platné mìøení seøízení
svìtlometù (kolmost stìny k rovinì, na které stojí vùz, vzdálenost stìny od svìtlometù 5 ma dalí døíve uvedené hodnoty).
Protoe dosaení jmenovité hodnoty a absolutní pøesnosti není reálné, udává vyhláka MD tolerance, ve kterých se jetì mùe nalézat rozhraní svìtlo 
stín. Povolené odchylky jsou pøi zachování shora uvedených pøedpokladù vázány na rozsah zatíení vozu a jsou udány v procentech sklonu svìtelného
paprsku.
Vozidlo je tedy zpùsobilé provozu na veøejných komunikacích, pokud pøi pohotovostní hmotnosti zvìtené o hmotnost jedné osoby sedící na sedadle øidièe
(75 kg), je sklon svìtelného paprsku od roviny vodorovné procházející osou
svìtlometù v rozmezí 1 % a 1,5 %. Pøi vyuití plného rozsahu dovoleného
zatíení vozu je povolen sklon svìtelného paprsku v rozmezí od 0,5 % do 2,5 %.
(Stále se jedná o svìtla tlumená).
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Jeliko hodnoty sklonù svìtelného paprsku, udané v procentech, vìtinì
motoristù nic neøíkají, vysvìtlíme pøevedení hodnot na odchylky v milimetrech.
Vzdálenost od zdroje svìtla, tj. od svìtlometù ke kontrolní stìnì je 5 m, neboli
5000 mm 1 %, èili 1/100 z 5000 je 50. Skloníme-li tedy svìtelný paprsek o 1 %,
protne kolmou stìnu vzdálenou 5000 mm o 50 mm níe. Z toho je tedy moné
odvodit, e pøedepsaná  jmenovitá hodnota prùseèíku svìtelného paprsku tlumeného svìtla ve vzdálenosti 60 mm pod rovinou vodorovnou odpovídá sklonu
1,2 %. Vyuití tolerance (1 % a 1,5 %) v prvnì jmenovaném pøípadì (pohotovostní hmotnost vozù plus 75 kg) odpovídá prùseèíku rozhraní svìtla a stínu ve
vzdálenosti 50 a 75 mm pod rovinou vodorovnou. Ve druhém pøípadì (0,5 %
a 2,5 procenta) je tolerance 25 a 125 mm.
Jen pro úplnost dodávám, e pøi mìøení na stìnì vzdálené napøíklad 10 m od
svìtlometù je 1 % sklonu rovné 100 milimetrùm.
Hodnota seøízení svìtel (1,2 %) je u vozù KODA vyrobených od roku 1988
uvedena na títku, který je  v souladu s vyhlákou MD na platu nad levým
svìtlometem.

7.7

Nájezdy
pro monost pracovat pod vozem

7.7
n Pouití:
Vechny typy osobních automobilù.
n Doporuèený materiál:
Smrkové døevo
Polotovar:
Pozice 1a; 1b  hranol 200 × 200 × 1500 mm  1 kus.
Pozice 2
 prkno 20 × 160 × 2000 mm  4 kusy.
Pozice 3
 hranol 80 × 200 × 300 mm  2 kusy.
Pozice 4
 vrut 6 × 55 mm  16 kusù.
Pozice 5
 høeb Æ 6 mm  4 kusy.
n Doporuèené strojní vybavení:
Pila kotouèová èi pásová (postaèí vak i pila ruèní);
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n Návod na zhotovení:
Podle výkresu narýsujeme po obou stranách hranolu 200 × 200 × 1500 mm
rysku øezu a hranol rozøízneme. Tím dostaneme dva ikmé nájezdy. Aby kola
vozu nemohla sjet do stran, pøiroubujeme z obou stran kadého hranolu prkna
(pozice 2) tak, aby polovinou své íøky pøesahovala ikmou plochu nájezdu
a byla o cca 300 mm delí od nejniího bodu nájezdu. Z èelní strany pøiroubujeme k nájezdu hranol (pozice 3) upravený podle skicy tak, aby zabraòoval
kolu v dalím pohybu vpøed. Otvory pro vruty pøedvrtáme nebozezem, vruty
namaeme vazelínou. Do spodní èásti nájezdu narazíme kladivem do pøedvrtaných otvorù po dvou høebech. Jejich hlavy vyènívající cca 20 a 25 mm
odøízneme pilkou na elezo a døíky pilníkem zapièatíme.
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n Zpùsob pouití:
Nemáme-li k dispozici montání rampu, pracovní jámu, ani zvedák celého
vozu a potøebujeme-li pracovat na spodku automobilu, je nejjednoduím øeením najet koly vozu na tzv. nájezdy. Pochopitelnì, nájezdy jsou pouitelné jen
kdy není tøeba pro plánovanou práci demontovat kola. Na nájezdy je moné
najet buï obìma pøedními koly, nebo obìma zadními koly, ale také koly boèními, potøebujeme-li vùz naklonit. Pøi výce nájezdù 200 mm vznikne pod vozem
dostateèný prostor pro vìtinu pracovních úkonù.
Nájezdy mohou být samozøejmì svaøené z ocelové konstrukce, ale zcela
postaèí nájezdy døevìné. Jsou-li dobøe ustaveny na rozchod kol, jsou zcela
bezpeèné. Je moné na nì najídìt buï jen pøedními, nebo jen zadními koly,
pøípadnì koly boèními. Doporuèuji pøisunout je ke kolùm tìsnì k pneumatice,
aby byla zajitìna správná poloha. Pøi najídìní vozu se høeby zamaèknou do
podlahy a nedovolí nájezdùm podélný posuv, který by mohl nastat pøi najídìní,
zvlátì hnacími koly automobilu.
Pøípravek je dlouhou praxí odzkouený. Pouíváme-li jej jen pro jeden typ
automobilu (tedy pro stejný rozchod kol), je moné dva nájezdy spojit dvìma
litami zaputìnými do spodních ploch hranolù. Toto spojení je vhodné udìlat
rozebratelné, abychom mohli nájezdy pouívat i pro boèní najídìní a také k vùli
skladování.

7.8

Kletì k nasazení
koncovek bovdenù u topení

7.8
n Pouití:
KODA 1000/1100 MB, KODA 100/110, KODA 105/120/130.
n Doporuèený materiál:
Kombinované kletì 120 ÈSN 23080.
n Potøebné strojní vybavení:
Sváøecí agregát pro sváøení elektrickým obloukem; vrtaèku stolní do prùmìru 10 mm.
n Návod ke zhotovení:
Kombinované kletì ve pièce svaøíme v sevøeném stavu. Vrtákem o prùmìru 9,1 pøevrtáme otvor se típacími bøity. Potom pilkou na kov zkrátíme èelisti
kletí a obrousíme je do tvaru dle výkresu. Hrany srazíme pilníkem a vyhladíme
ve smirkovým plátnem.
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n Zpùsob pouití:
Na koncích bovdenù táhel ovládání klapek a ventilu topení jsou plechové
koncovky, které zadrují konec bovdenu proti posunutí. Koncovky jsou zasunuty do výøezù v drácích. Aby bylo vùbec moné koncovky zasunout (je nutné je
pøi tom stisknout pod bovdenem) musíme pouít speciálních kletí. Tvar kletí
je uveden v dílenské pøíruèce výrobce topení.

Obr. 7.8
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ZÁVÌREM
Naprosto se nedomnívám, e první èást této pøíruèky je vyèerpávající. Není
to ani úèelem publikace. První èást má slouit jen k orientaci v sortimentu víceúèelových pomùcek a ke zdùraznìní zásad, zpùsobu a monosti jejich pouívání.
K druhé èásti, která je jádrem díla, povauji za nutné vysvìtlit blíe nìkteré
skuteènosti, týkající se výkresù i textu.
Pøi konstruování pomùcek jsem se snail o nejjednoduí øeení, samozøejmì bez újmy jejich funkce a pøedpokládané ivotnosti. Pøihlíel jsem k co
nejsnadnìjí vyrobitelnosti kadé z pomùcek a srozumitelnosti výkresù. Jsem
si vìdom, e zpùsob kreslení a kótování výkresù neodpovídá ve vech pøípadech zvyklostem obvyklým v konstrukèních kanceláøích továren. Nìkteré
pomùcky jsou velmi jednoduché, u jiných jsem se nemohl vyhnout sloitìjímu
øeení. V podstatì je vak moné vyrobit vechny pomùcky s bìným vybavením vìtiny malých autoopraven. Doporuèené strojní vybavení je jen orientaèní.
V mnoha pøípadech je mono místo frézky pouít ruèní pilku na kov a pilník,
sváøecí zaøízení plamenem nahradit sváøením elektrickým obloukem nebo opaènì a podobnì. Naopak je zase mono nìkteré operace popsané pro ruèní
opracování nahradit v pøípadì monosti opracováním strojním.
Pevnostní a rozmìrové hodnoty doporuèeného materiálu jsou voleny
s pøihlédnutím k funkci a ivotnosti pomùcek a mìly by být chápány jako spodní hranice pevnosti a minimální pouitelný rozmìr materiálu.
Popis výrobního postupu je struèný, nebo pøedpokládám pøimìøenou kvalifikaci pracovníka, a proto jsem upustil od detailního technologického postupu
pouívaného ve strojírenských závodech, kde se specifikuje kadý pohyb
a udává se i znaèka a norma náøadí, stroje a jeho nastavení z hlediska øezných
podmínek.
Pro úsporu tiskové plochy knihy jsem pouil u nìkterých pomùcek tvarovì shodných, avak rozmìrovì odliných, rozliení údajù napøíklad písmenem A  pro
KODA 1000/1100 MB a B  pro KODA 100/110 a tak podobnì. Obdobnì jsou
odlieny rozmìry, které jsou na jinak shodné pomùcce rozlièné, napø. pro motory
s vrtáním Æ 68 mm a pro motory s vrtáním Æ 72 mm nebo vrtáním Æ 75,5 mm.
Nakonec chci podìkovat za pochopení svým pøátelùm, za rady a pomoc,
kterou jsem potøeboval pøi tvoøení této knihy, a pracovníkùm vydavatelství BEN
 technická literatura za její vydání.
Autor
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