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1. LOŽISKÁ 
 

1,1 DRUHY  LOŽÍSK 
 
CIEĽ :    1. Vymenovať druhy ložísk. 

2. Vymenovať a charakterizovať materiály. 
3. Vymenovať kritéria voľby. 
 

LOŽISKÁ - sú strojové súčiastky, ktoré uľahčujú pohyb. Podľa druhu trenia ich delíme na:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      F               F  
     
  F  F 
 
 
 
  F 
     F – smer zaťaženia ložiska 
              F 
 
 
 
Obr. 1: Rozdelenie ložísk 
 
1.Valivé ložiská : 1.1.Radiálne: - guličkové 

- ihlové  
- valčekové  

1.2.Axiálne : - guličkové 
1.3.Radiálno - axiálne :  - kuželíkové 

- súdočkové 
 

Valivé ložiská môžu byť rozoberateľné alebo nerozoberateľné. 
 
Valivé ložiská delíme: 
 
a) Podľa počtu radov na  -     jednoradové 

- viacradové 
b) Podľa celistvosti na:  -     celistvé 

- delené 
c) Podľa variability na:  -      pevné 
   -      naklápacie 
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                 2. Klzné ložiská :  2.1 Radiálne : 2.1.1. Celistvé (rúrkové):  
                                                                                                    - s celistvým púzdrom 
                                                                                                    - s deleným púzdrom 
                                                               2.1.2. Delené: - s panvou bez výstelky 

     - s panvou s výstelkou 
                                        2.2 Axiálne :   - prstencové 

   - pätné 
 

 
Obr. 2 Základné druhy klzných ložísk 
Radiálne: a – valcové (rúrkové), b – kužeľové, c – prstencové, d - guľové 
Axiálne: e – pätné (nožné), f – prstencové, g – guľovité 
 
MATERIÁLY KLZNÝCH LOŽÍSK : 

1.Kovové: 1.1.Sivá liatina:  -  má dobré klzné vlastnosti, lebo grafit maže 
      - neznáša nárazy 

                                       1.2.Mosadze:     - vhodná pre stredné zaťaženie a rýchlosti 
                                       1.3.Bronzy:        - cínové                 vhodné pre vysoké rýchlosti a zaťaženia 
         - olovené 
                    2.Nekovové:  2.1.Plasty (silon) – odolné voči opotrebeniu pri primeranej 

          rýchlosti 
                                                   2.2.Guma – odolné voči opotrebeniu pri primeranej rýchlosti, 
    do určitej miery tvarovo prispôsobiteľné 
                                                    2.3.Tvrdené tkaniny 
 
KRITÉRIA  VOĽBY KLZNÝCH LOŽÍSK : 1.Zaťaženie (statické, dynamické, striedavé) 

2.Otáčky (konštantné, premenlivé) 
3.Denná doba prevádzky (súvislá, prerušovaná, 8, 
                                        16, 24  hodinová) 
4.Druh pracovného prostredia (agresivita,prašnosť) 
5.Spôsob,možnosť, mazania (pristup,olej, vazelína) 
6.Požiadavka trvanlivosti  

 
 



 4

 
 
 

1,2 DRUHY  TRENIA 
 
CIEĽ: Vedieť charakterizovať jednotlivé druhy trenia. 
 
TRENIE - je odpor proti pohybu. Poznáme trenie:1.Šmykové trenie 
                                    2.Valivé trenie 
Podľa stupňa mazania poznáme trenie:      - suché 

- polosuché 
- medzné 
- kvapalinové 

 
 
 
 
 
v – smer pohybu ložiska 
 
F – smer zaťaženia ložiska 
 
 
 

 a              b                                c 
Obr. 3: Druhy trenia podľa spôsobu mazania: a – suché, b – polosuché, c - kvapalinové 
 
Podľa otáčok poznáme druhy trenia: 

a) v kľude 
b) ideálne – teoretické 
c) reálne – prevádzkové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 n = 0          n = ∞   n = reál 
    a             b                                  c 
Obr. 4: Druhy trenia podľa otáčok  
 

1,3 DEMONTÁŽ  A MONTÁŽ  VALIVÝCH LOŽÍSK 
 

CIEĽ: Vedieť uviesť postup prác při demontáži a montáži ložísk. 
 
Pred demontážou je nutné správne diagnostikovať poruchu, jej príčinu a až potom demontovať. 
DEMONTOVAŤ MOŽNO: 
1.Ručne: - pomocou kladiva a dreveného hranola - núdzovo 

- sťahovákmi - najčastejšie 
              - zmenou tepl.režimu(nahriať ložisko - v prípade valivého ložiska, podchladenie hriadeľa.) 
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2.Pomocou lisu a prípravkov: vždy tlačíme za ten krúžok, ktorý je v styku s inou súčiastkou. 
MONTÁŽ: 
Pred montážou skontrolujeme rozmery a kvalitu súčiastok. Potom ložisko ustavíme voči hriadeľu a 
tlakom na vnútorný krúžok ložisko nalisujeme.  
Pozn. Pri lisovaní do otvoru lisujeme za vonkajší krúžok. Delené - rozoberateľné ložiská lisujeme 
oddelene. 
Ak montujeme nové ložisko, mazivo ktorým je konzervované neodstraňujeme - pre nízke otáčky, alebo 
odstraňujme - vysoké otáčky. 
Postup prác:1.Ložisko vybrať z obalu 
                   2.Odstrániť konzervačný tuk - neodstraňovať(podľa počtu otáčok) 
                   3.Použité ložiská umyť 
                   4.Namazať otáčaním v olejovom kúpeli 
                   5.Lisovať: - lisom  
                                     - nahriatim ložiska v oleji (60 - 80°C) 
                   6.Kontrola bočnej vôle 
                   7.Zaistenie ložiska proti posunutiu. 
Pozn. Kuželíkové ložiská – umožňujú uloženie krátkych hriadeľov, pričom zachytávajú sily vznikajúce 

   dilatáciou.  

Tabuľka 1: Vlastnosti valivých ložísk 
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Obr. 5: Montáž dvojradového naklápacieho valčekového ložiska: A – s upínacím púzdrom, B – so 
sťahovacím puzdrom, U – upínacie puzdro, S – sťahovacie puzdro, H – osadený hriadeľ 

Obr. 6: Meranie radiálnej vôle     Obr. 7:    Uloženie kužeľového pastorka. Vôľa v kuželíkových 
dvojradového naklápacieho valčekového   ložiskách sa vymedzí podložkami P. Obidve ložiská sú v 
ložiska mierami: M -  mierky       axiálnom posunovom puzdre pre nastavenie vôle súkolesia 
 

1,4 MONTÁŽ  KLZNÝCH  LOŽÍSK 
 
CIEĽ: Poznať postup prác pri montáži klzných ložísk. 
 
Montáž celistvých 
klzných ložísk : 1.Kontrola tvaru a rozmerov pred montážou 

2.Ustavenie púzdra voči ložiskovému telesu tak, aby boli súosé aj mazacie 
   otvory 
   Pozn.Pri lisovaní teplom robíme po ohreve 
3.Lisovať a zaistiť púzdro proti otáčaniu 
4.Otvor v púzdre vystružiť, alebo kalibrovať tŕňom alebo guličkou 
5.Kontrola kvality práce (tvaru, rozmerov, súosovosti...) 
6.Kontrola mazacích drážok 
7.Zhotovenie trecieho obrazca a zaškrabávanie otvoru ložiska na farbu 
8.Namazanie a utesnenie ložiska po uložení hriadeľa a kontrola chodu 

Montáž delených 
klzných ložísk:  1.Kontrola tvaru a rozmerov 

2.Lícovanie spodku pánvy so spodkom telesa ložiska a vrchu pánvy s vekom 
   telesa ložiska zaškrabávaním na farbu (tepelná vodivosť) 
3.Medzi spodok a veko ložiska dať fólie hrúbky 0,05 - vymedzenie vôli 
4.Zhotovenie nosného trecieho obrazca v dolnej polovici pánvy  a v hornej 
   časti pánvy zaškrabávaním na farbu podľa kontrolného hriadeľa 
5.Hriadeľ očistiť, mazacie otvory prepláchnuť petrolejom a vložiť hriadeľ do 
   spodku pánvy        
6.Dať nastavovacie fólie, veká a zaskrutkujeme 
7.Kontrola chodu a mazania 
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Pozn. Tenkostenné panvy presahujú teleso o 0,01 – 0,05 mm. Pri demontáži klzných ložísk vysunieme 
          hriadeľ z ložiska a samotné ložisko demontujeme podľa predpisov výrobcu, alebo postup volíme  
          podľa jeho konštrukcie, podľa možnosti ďalšieho použitia… 

 
            Pr  L                   K     P      S 
  
 
 
 
 
                T  
   
 
 
 

 
Obr. 8: Lisovanie strmeňovým   Obr. 9: Lisovanie púzdra  
skrutkovým prípravkom   skrutkovým zaťahovákom 

Pr – príložka, L – ložiskové púzdro, T – ložiskové 
teleso, K – oporný krúžok, P – priečka, S – skrutka 
s maticou 

        Č 
 
 
 
 
    L 
 
Obr. 10: Zaťahovač s vodiacim tŕňom na tenkotesné puzdrá: Č – vodiaci čap dutého tŕňa, L – 
ložiskové puzdro 

 
 
Obr. 11: Poistenie púzdra proti otáčaniu   Obr.12: Kontrola kruhovitosti ložiskových  
    puzdier  číselníkovým odchýlkomerom   

 
Obr. 13: Tenkostenné panvy a ich montáž: P – oporná panva, V - výstrielka 
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Demontáž klzných ložísk: Pri demontáži klzných ložísk používame prípravky podľa 
pokynov výrobcu. Pokiaľ je ložisko zničené, pri jeho 
demontáži postupujeme tak, aby sme nepoškodili teleso 
ložiska. 

 
1,5 ZÁSADY  DEMONTÁŽE  A  MONTÁŽE  LOŽÍSK 

 
CIEĽ: Vedieť vymenovať zásady demontáže a montáže ložísk 
 
Zásady demontáže: 1.Rešpektovať zásady bezpečnosti práce 

2.Používať nepoškodené náradie 
3.Dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku 
4.Nepoškodzovať funkčné plochy 
5.Vyhýbať sa úderom a nepravidelne rozloženým silám 
6.Silovo pôsobiť na lisovaný krúžok (deformácia teliesok a dráh) 
7.Axiálnou silou pôsobiť rovnomerne - skríženie 
8.Ako pomôcky používame rúrky a tŕne z mäkkého kovu, podkladacie krúžky   
   a sťahováky 
9.Po demontáži dokonale roztriediť súčiastky (viditeľné poškodenie, meranie   
   tvarou a rozmerov, kontrola chodu). 

 
Zásady montáže:   1.Dodržiavať zásady bezpečnosti práce 

2.Náradie 
3.Dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku 
4.Nedeformovať ložisko 
5.Silovo pôsobiť na lisovaný krúžok, rovnomerne 
6.Pred montážou umyť ruky 
7.Ložisko vybaliť tesne pred montážou a odložiť na pripravený papier 
8.V prípade potreby odstrániť konzervačný prostriedok a ložisko premazať v  
   oleji  
9.Pri montáži ložiska na hriadeľ, ložisko nahriať v oleji 

   10.Klzné ložiská pre vysoké otáčky mažeme zmesou oleja a petroleja a pre  
    nízke tukom 
11.Pred montážou KL a VL kontrola vôli (AX - listovými mierkami, RAD – 

                 kývaním) 
 

1,5,1 OZNAČOVANIE  LOŽÍSK 
 
V označení ložiska musí byť: 1.Typ 

2.Rozmer 
3.Skupina 
4.Priemer 
 

Napr. 62 10 STN 02 46 40 
6 – jednoradové guličkové ložisko 
2 – priemerový rad 2 (určuje, že rozmerový rad je 0 – podľa rozmerového plánu, potom je priemer diery  
      50 mm, priemer ložiska 90 mm, šírka ložiska 20 mm, polomer zaoblenia prechodu krúžkov 2 mm) 
10 - priemer diery ložiska = 10mm x 5 = 50 mm 
Z -  krycí plech z jednej strany 
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2. MONTÁŽ CELKOV A OPRAVÁRENSTVO 
 

2,1 ZÁSADY  A DRUHY MONTÁŽE CELKOV 
 

CIEĽ:  1.Vedieť vymenovať a popísať druhy montáže celkov 
  2. Poznať zásady montáže celkov 

 
Montáž - je záverečná fáza výrobného a opravárenského procesu, pri ktorej zo skupín, podskupín a 
súčiastok rozoberateľnými alebo nerozoberateľnými spojmi zhotovujeme celky. 
Celok - súbor skupín, podskupín a súčiastok. 
Skupina - súbor podskupín a súčiastok. 
Podskupina - súbor súčiastok. 
Súčiastka - výrobok z jedného kusa materiálu. 
Spoj - je mechanické, metalurgické, alebo chemické spojenie súčiastok za určitým účelom.  
Rozoberateľné spoje - sú také spoje, ktoré možno rozobrať a opätovne poskladať bez poškodenia 
spojovaných alebo spojovacích súčiastok. 
Organizácia montáže - je rozdelenie prác na operácie až úkony, vybavenie prác náradím..., ale aj 
zoraďovanie pracovísk do vyšších celkov - liniek. 
Pri organizácii rešpektujeme zásady:  1.Bezpečnosti práce                                 

 2.Fyziológie pracoviska  
 3.Hygieny práce 

Fyziológia práce - faktory ovplyvňujúce únavu (keď možno sedieť - netreba stáť, náradie v zornom 
poli...). 
Hygiena práce - faktory ovplyvňujúce pohodu práce (teplota, čistota vzduchu, osvetlenie, hluk, tlak 
vzduchu...). 
Produktivita - množstvo kusov za jednotku času. 
Intenzita práce - jedna z ciest zvýšenia produktivity na úkor únavy. 
Takt linky - je to doba, za ktorú výrobok opúšťa linku. 
 
ROZDELENIE MONTÁŽÍ CELKOV 
 
1.Podľa typu výroby:  1.1.Montáž v  kusovej výrobe:    - montáž nerozčlenená 

        - veľa druhov a málo kusov 
                - montáž bez mechanizácie 

1.2.Montáž v sériovej výrobe:     - stredný počet druhov aj kusov  
 - montáž rozčlenená 
 - opakovateľnosť veľká 

1.3.Montáž v hromadnej výrobe: - málo druhov a veľa kusov 
 - montáž prúdová (na páse) 

2.Podľa rozčlenenia montáže: 2.1.Nerozčlenená montáž: - robí jeden pracovník 
                         - kvalifikácia vysoká 
                         - dokumentácia nízkej úrovne 

         2.2.Čiastočne rozčlenená montáž: - dokumentácia a kvalifikácia 
  primeraná                                                                      

                    - montáž v čatách 
                         - členenie robí čatár 

       2.3.Rozčlenená montáž: - kvalifikácia nízka 
                         - členenie dané technologickým postupom 
                         - dokumentácia veľmi vysokej úrovne 

3.Podľa pohybu:  3.1.Nepohyblivá montáž:   - výrobok stojí, putujú pracovníci (lode) 
3.2.Pohyblivá montáž s prerušovaným pohybom: - pracoviská pospájané dopravníkmi    
3.3.Prúdová: - na pásoch (montáž automobilov) 
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  4.Podľa vymeniteľnosti: 4.1.S úplnou vymeniteľnosťou: - súčiastky možno vymeniť bez  dopracovania 
4.2.S čiastočnou vymeniteľnosťou: -  výberová metóda – súčiastky vyberáme 
                    dovtedy, pokiaľ do seba nepasujú 
                 - dolícovacia metóda -ak ostanú súčiastky 
                    typu diera menšie ako hriadeľ, možno 
                    hriadeľ zmenšiť alebo hriadeĺ zväčšiť  
                  - metóda pevného kompenzátora – ak  
                    ostanú súčiastky typu diera väčšie ako 
                    súčiastky typu hriadeľ, vôľu môžeme 

                  vymedziť vôľu pevným kompenzátorom 
5.Podľa miesta montáže: 5.1.Interná montáž - u výrobcu 
                    5.2.Externá montáž - u odberateľa 

 
DRUHY  MONTÁŽNYCH  PRÁC 
 
1.Práce na príprave materiálu a úprava povrchu súčiastok 
2.Zlícovacie práce - t.j.práce dokončovania a príprava spojov 
3.Spojovacie práce 
4.Práce spojené s manipuláciou s materiálom 
5.Kontrolné a skúšobné práce 
 
 
ZÁSADY  MONTÁŽE 
 

1.Pred demontážou a montážou študujeme dokumentáciu 
2.Pred montážou skontrolujeme úplnosť súčiastok 
3.Nezabúdať na značenie polohy a správnu kategorizáciu súčiastok 
4.Montovať len dobré a čisté súčiastky 
5.Kontrolovať, v prípade potreby prerezať závity 
6.Kontrolovať, v prípade potreby upraviť funkčné plochy 
7.Rešpektovať zásadu úplnej vymeniteľnosti 
8.Nakonzervovať aj spojovacie súčiastky 
9.Používať správne náradie a rešpektovať zásady bezpečnosti práce 

  10.Zbytočne nerozširovať rozsah montáže a demontáže 
 

2,2 OPRAVÁRENSTVO 
 

2,2,1 DRUHY OPRÁV 
 
CIEĽ: Vedieť vymenovať a charakterizovať druhy opráv a popísať náplň činnosti. 
 
1.Preventívne prehliadky - ich úlohou je stanovenie okamžitého technického stavu motorového 

         vozidla za účelom predídenia poruche, ako aj funkcia prognostická. 
2.Bežná údržba - sú to bežné činnosti zabezpečujúce dobrý technický stav  (čistenie, výmena olejov, 

           dopĺňanie kvapalín, hustenie pneumatík). 
3.Bežná (malá) oprava – oprava, ktorú môže vykonať sám užívateľ (dopĺňanie kvapalín, výmena 

      žiarovky...) 
4.Stredná oprava - je to oprava celej skupiny alebo podskupiny, spojená s kontrolou a premazaním 

               priľahlých skupín. 
5.Generálna oprava - pozostáva z demontáže, opravy a montáže všetkých súčiastok a takmer vždy 

je spojená s modernizáciou. 
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2,2,2 ODMASŤOVANIE 

 
CIEĽ: Vedieť vymenovať a popísať spôsoby odmasťovania. 
 
Opravy majú 2 fázy: 1.Zistenie príčiny závady a stanovenie rozsahu opravy 

             2.Demontáž, oprava a montáž 
Po demontáži súčiastky očistíme a prehľadne uložíme. 
Nečistoty sú: 1.Viazané na povrch súčiastky fyzikálnymi silami (mastnota... – odmastňovanie). 
Odmasťovať môžeme:      1.V organických rozpúšťadlách:  - benzín, trichlór (ponáraním, striekaním) 

2.V alkalických rozpúšťadlách: napr.synalod EFCO 
Po odmasťovaní je nevyhnutný oplach vodou. 

3.Elektrolytické odmasťovanie - účinok alkalických roztokov   zvýšime 
pôsobením elektrického prúdu 

4.Emulzné odmasťovanie - nafta, petrolej (mastnota vytvorí emulziu, ktorú 
  odstránime vodou) 

5.Ultrazvukom - členité súčiastky v kúpeli 
6.Odmasťovanie parou 
7.Vysokotlaké odmasťovanie - umocníme arvou alebo čiprom 
 
 

2,2,3 SERVISY  A  OPRAVOVNE 
 

DRUHY  SERVISOV  A  OPRAVOVNÍ 
 

CIEĽ: Vedieť vymenovaťa uviesť náplň práce jednotlivých servisov. 
 
Opravárenský servis je jedna z foriem organizácie opravárenskej činnosti. 
Môže byť: 1. Stacionárny servis: - oprava zariadení prepraviteľných buď po vlastnej osi, alebo      

                                  zariadení , ktoré možno prepraviť dopravnými prostriedkami. 
2.Mobilný - opravujeme také zariadenia, ktoré pre rozmery nemožno prepravovať, alebo u 

ktorých by prepravou došlo k zníženiu presnosti alebo k znehodnoteniu 
zariadenia. 
 
 

Servisy a opravovne ďalej delíme na :  
1.Mokré: - malé servisy 
  - zamerané na výmenu kvapalín, alebo čistenie vozidiel. 
2.Suché: 2.1.Automobilové opravárenské závody sú zamerané najmä na generálne opravy vozidiel a 

      skupín, ako aj na renováciu demontovaných súčiastok. 
2.2.Značkové opravovne - zamerané na všetky typy vozidiel určitej značky. 
2.3.Podnikové opravovne - sú zamerané na opravy automobilov, tvoriacich vlastný 
      autopark.   
2.4.Špecializované opravovne - zamerané len na opravy skupín motorového vozidla 
       (tlmiče, prevodovky...). 
2.5.Stanice technickej kontroly - sú zamerané len na diagnostikovanie tech.stavu a 
       obslužné práce. 
2.6.Drobné servisy - univerzálne. 
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3. SPOJE SÚČIASTOK 
 

DRUHY SPOJOV 
 
CIEĽ:     Vedieť definovať a rozdeliť spoje. 

 
Spoj je mechanické, metalurgické alebo chemické spojenie súčiastok do celku. 
Spoje poznáme: 1.Rozoberateľné - dajú sa rozobrať a opätovne zhotoviť bez porušenia celistvosti 

spojovacích alebo spojovaných súčiastok (skrutkové, kolíkové, 
klinové, perové, lisované a pružné spoje). 

                           2.Nerozoberateľné - nitované, zvárané, spajkované a lepené spoje. 
 

3,1 ROZOBERATEĽNÉ SPOJE 
 

3,1,1 SKRUTKOVÉ SPOJE 
 

CIEĽ:  1.Vedieť vymenovať a načrtnúť druhy skrutiek, podložiek a matíc.  
2.Vedieť vymenovať spôsoby zaisťovania a postup zhotovovania skrutkových spojov. 

 
 

Obr.14 – Skrutkový spoj, 1 – driek skrutky, 2 – hlava skrutky, 3 – matica, 4 – podložka 
 
DRUHY  SKRUTIEK 
1.Skrutky podľa účelu poznáme: 1.1.Spojovacie: 1.1.1.S hlavou:  - šesťhrannou 

  - štvorhrannou 
  - polguľovou       
  - šošovkovou 
  - s vnútorným štvorhranom 
  - s vnútorným šesťhranom  

                  - zápustnou... 
        1.1.2.Závrtné: poistka v kľučke 

Obr.15 – Skrutka s valcovou      Obr. 16 – Skrutka so zápustnou      Obr. 17 -Skrutka s valcovou  
 Hlavou   hlavou  hlavou a vnútorným           

      šesťhranom      
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1.2.Pohybové: 1.2.1.Jednosmerné (zverák) 
                       1.2.2.Obojsmerné - obrábacie stroje 
 

Obr.18 – pohybová skrutka  Obr. 19 – pohybová skrutka 
s posuvnou maticou   s posuvnou skrutkou 
 

1.3.Špeciálne:   - do betónu 
 - do dreva – vruty  
 - napínacie        
 - rýchloupínacie 
 - závesné s okom 
 - závesné s hákom 
 - nábytkárske... 
 - licovaná 

 Obr. 20 – lícovaná skrutka 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 21 – Základová skrutka Obr. 22 – Nastavovacia skrutka so zárezom 
 a – s kužeľovým koncom, b – s čípkom, c – 

s hrotom, d – jej použitie na zabezpečenie 
nastavovacieho krúžku s hriadeľom 

 
2.Závity: 2.1.Spojovacích skrutiek: 2.1.1.Metrický - profil rovnostranný trojuholník  s vrcholovým 

 uhlom 60°  
               2.1.2.Whitworthov - rovnoramenný trojuholník 55°     
               2.1.3.Rúrkový - Whitworthov s jemným stúpaním 

2.2.Závity pohybových skrutiek: 2.2.1.Plochý závit 
 2.2.2.Lichobežníkový rovnoramenný     - obojsmerný 
 2.2.3.Lichobežníkový nerovnoramenný - jednosmerné 

             skrutky 
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2.3.Špeciálne závity: - oblý rádiusový 
    -Edisonov - žiarovky 

Rozmery závitov udávame buď v anglických palcoch (W,G), alebo v milimetroch. 
Skrutkovica je rotačná krivka, ktorá vznikne súčasným rotačným a posuvným pohybom bodu okolo osi 
rotácie. 
Skrutková plocha je rotačná priamková plocha, ktorá vzniká súčasným rotačným a posuvným pohybom 
priamky okolo osi rotácie, pričom priamka je s osou rotácie rôznobežná. 

 Obr.23 – Druhy závitov 
 
DRUHY  PODLOŽIEK 
1. Kruhové, hrubé 
2. Hladké 
3. Pružné 
4. Vejárové 
5. S jazýčkom 
6. S nosom 

7. Štvorhranné 
8. Špeciálne 
9. Poistné 
 

Obr. 24 – Podložky    Obr. 25 – Pružná podložka Obr. 26 – Poistná podložka s  
pre skrutky, a – lisované    jazýčkom a jej použitie 
b – sústružené 

Obr. 27 – Poistná podložka k maticiam upínacích puzdier  Obr. 28 – Podložka pre 
tyče I, U, IE, UE 
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DRUHY  MATÍC
- šesťhranné nízke 
- šesťhranné vysoké                             
- štvorhranné                                         
- ryhované                                             
- so zárezmi 
- s otvormi 

- uzavreté 
- korunové  
- krídlové 
- rýchlo upínacie 
- napínacie.......

Obr. 29 – Presné šesťhranné matice (nízke Obr. 30 – Skrutkový spoj s korunovou maticou 
a normálne) 

Obr. 31 – Spoj s kruhovou maticou so zárezmi Obr. 32 – Kruhová matica, a – so zárezmi, b – použitie 
ZAISŤOVANIE  SKRUTKOVÝCH  SPOJOV 
 
1.Mechanicky:  1.1.Roznitovaním konca skrutky 

1.2.Úmyselnou deformáciou závitu 
1.3.Bodovým zvarom 
1.4.Farbou 
1.5.Drôtom 
1.6.Závlačkou:  - pred maticou 

 - cez maticu a skrutky 
 - cez korunovú maticu 

 1.7.Podložkou s jazýčkom 
 1.8.Podložkou s nosom 
 1.9 Pomocou poisťovacích tmelov 

2.Trením:    2.1.Pružnou podložkou 
 2.2.Vejárovou podložkou 
 2.3.Prítužnou maticou 
 2.4.Berma maticou - samopoistná 

 
PODMIENKA  SAMOSVORNOSTI 

φ ≥ α 
 

Podmienka samosvornosti skrutkového spoja hovorí, že uhol stúpania závitu musí byť menší ako trecí 
uhol, aby sa spoj samovoľne nerozobral pôsobením osovej sily. 
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3,1,2 KOLÍKOVÉ  SPOJE 

 
CIEĽ: 1.Vedieť vymenovať, nakresliť druhy kolíkov a kolíkových spojov. 
            2.Vedieť postup zhotovenia kolíkových spojov. 
 
Sú to rozoberateľné spoje, ktorých úlohou je:   1.Spojiť dve súčiastky 

2.Zaistiť vzájomnú polohu 
3.Viesť pohyb 
4.Zachytávať sily a momenty 

To znamená, že podľa účelu delíme kolíky na : 1.Spojovacie 
2.Vodiace 
3.Nastavovacie   
4.Poisťovacie  

Podľa tvaru delíme kolíky na 1.Valcové:   1.1.Hladké 
1.2.Rýhované 
1.3.Pružné 

Obr.33 – Hladký kolík  Obr.34 – Pružný kolík  Obr. 35 – Ryhovaný 
      kolík 

     2.Kužeľové:  2.1.Hladké 
      2.2. S vonkajším závitom 
      2.3. S vnútorným závitom 
 
 
 

                                          
 
Obr. 36 – Hladký kolík  Obr. 37 – Kužeľový kolík  Obr. 38 – Kužeľový kolík  
   s vonkajším závitom  s vnútorným závitom 
 
 
Pozn.Otvory pod kolíky vystružujeme. 
Spojovacie kolíky podľa počtu strihaných prierezov delíme na: 
1.Jednostrižné                                          2.Dvojstrižné a viacstrižné  

Teda spojovacie kolíky musia: 1.Spojiť dva materiály tak, aby zachytávali strihové sily a zaisťovali 
vzájomnú polohu spájaných materiálov. 

2.Zachytávať krútiace momenty. 
Pozn.Ak kolík dávame v smere osi, potom hovoríme o škárovom kolíku.  
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3,1,3 KLINOVÉ  SPOJE 
 
CIEĽ:  1.Vedieť definovať klinové spoje. 
            2.Načrtnúť a popísať druhy klinov a postup zhotovovania klinového spoja. 
 
Klinové spoje sú rozoberateľné spoje, ktorých úlohou je : 
1.Spájať dve súčiastky 
2.Prenášať krútiaci moment z hriadeľa na náboj a naopak 
3.Zabraňovať osovému posunutiu 
Kliny podľa polohy voči spojovaným súčiastkam delíme na: 
1.Pozdĺžne:  1.1.Bez nosa 

 1.2.S nosom 

Obr. 39 – Klin bez nosa            Obr. 40 – Klin s nosom 
2.Priečne: 2.1.S jednostraným úkosom 

2.2.S dvojstraným úkosom 
     
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 41 – S dvojstranným úkosom  Obr. 42 – S jednostranným úkosom 
Pozdĺžne kliny podľa tvaru delíme:  1.Trecie 

2.Ploské 
3.Žliabkové 
4.Tangenciálne      

Obr. 43 – Základné druhy klinov, a – trecí, b – ploský, c - drážkový     Obr.44 – Spoj tangenciálnymi   
            klinmi 
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3,1,4 PEROVÉ  SPOJE 
 

CIEĽ:   1.Vedieť popísať perový spoj. 
 2.Vedieť vymenovať a načrtnúť druhy pier. 
 

Perový spoj je rozoberaťeľný spoj, ktorý zabezpečuje prenos krútiaceho momentu (ďalej len Mk) 
z hriadeľa na náboj a naopak, pričom umožňuje osový posun. Pero prenáša Mk bokmi , klin úkosom. 
 
Perá poznáme : 1.Tesné 

2.Výmenné 
3.Kotúčové – Wodruffové 

Obr. 45 Tesné pero  Obr. 46 – Výmenné pero       Obr.47 – Kotúčové (Woodruffove)  
      pero 
Pri montáží klinov najskôr ustavíme súčiastky do vzájomnej polohy a potom dáme klin. Pri perách 
vložíme pero do drážky a naň nasúvame náboj. 
Rozdiely medzi klinmi a perami: 1.Kliny majú úkos, perá nie.                  

2.Kliny sa montujú na kraj hriadeľa, perá do stredu. 
    Pero možno nahradiť drážkovaným hriadeľom pre veľké krútiace 

momenty. 
3.Pero umožňuje osový posun, klin nie. 

Obr. 48 – Prenos Mk klinom   Obr. 49 – Prenos Mk perom 
3,1,5 ČAPOVÉ  SPOJE 

 

CIEĽ:    1.Vedieť definovať čapové spoje. 
 2.Vedieť načrtnúť a popísať čapy. 
 

- Sú spoje, ktoré umožňujú kývavé spojenie súčiastok, alebo uľahčujú pohyb (ložiská). 
Čapy poznáme: 1. Spojovacie:  1.1.Normalizované:  - valcové hladké 

 - valcové s otvormi pre závlačku 
                     - valcové s hlavou a otvorom pre  závlačku 

Obr.50 – Čapy hladké  Obr. 51 – Čapy s otvormi pre 
     závlačky 

Obr. 52 – čap s hlavou   Obr.53 – Čapy s hlavou a otvorom pre závlačku 
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1.2.Nenormalizované: - s hlavou a závitom 

Obr.54 – Nenormalizované čapy, a – čap s hlavou a yávitovým koncom, b – pružný čap, c – dutý čap 

c) 
 
2.Hriadeľové čapy:  2.1.Radiálne: - valcový 

- kužeľový 
- guľový 

 a)  b)  c)  d) 
Obr. 55 – Radiálne čapy, a – valcový, b – krčný, c – kúžeľový, d – guľový 
 

2.2.Axiálne:  - nožný (pätný) 
 - prstencový 
 - hrebeňový 

    - guľový 
 

  a) b)  c)  d) e) 
Obr. 56 – Axiálne čapy, a – nožný(pätný), b – kúžeľový (nožný), c – guľový, d – prstencový,  
 e - hrebeňový 
 

3,1,6 ZVERNÉ  SPOJE 
 
CIEĽ:   1.Vedieť definovať zverné spoje. 

 2. Vedieť načrtnúť a popísať jednotlivé druhy. 
 

Zverné spoje sú rozoberateľné spoje, ktoré používame vtedy, keď treba často meniť vzájomnú polohu 
spájaných súčiastok. 
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Poznáme:   1.Zverný spoj celistvého náboja so skrutkou 
2.Zverný spoj deleného náboja so skrutkou 
3.Zverný spoj s prerezaným nábojom 
4.Zverný spoj s kužeľom 
5.Zverný spoj s klinom 
6.Zverný spoj s plochým zovretím 

           a)  b)  c)         d) 
 

 
 

        e)   f) 
  

Obr. 57 – Zverné spoje, a – s celistvým nábojom so skrutkou, b – s deleným nábojom, c – s  prerezaným 
nábojom, d – s kúžeľom, e – s klinom, f – s plochým zovretím 
 

3,1,7 PRUŽNÉ SPOJE 
 

CIEĽ: Vedieť popísať účel pruženia, vedieť vymenovať druhy pružín, vedieť načrtnúť pružiny 
 

Pruženie zabraňuje prenosu otrasov z neodpružených častí na časti odpružené. 
Poznáme: 1.mechanické pruženie:1.1.pružinami vinutými z drôtu:  -    ťažné 

     -    tlačné 
      -    skrutné 

a) b)   c)   
Obr.58 – Pružiny vinuté z drôtu, a – ťažná, b – tlačná, c – skrutné 
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 1.2. pružinami vinuitými z pásu (hodinárske):tlačné  
skrutné 

  
 
 
 

 
   a)                b) 

Obr. 59 – Pružiny vinuté z pásu :a – tlačná, b – skrutná 
 

1.3. listové 

a) b) 
Obr. 60 – Pruženie listovými pružinami, a – zväzkom pruźníc, b – progresívne pruženie 
  
 
 1.4 tanierové pruženie 

  
Obr. 61 – Tanierové  Obr. 62 – Pneumatické pruženie 
pruženie  
 1.5. tyčovými skrutnými pružinami 

 
Obr. 63 – Pruženie pomocou skrutnej tyče – torzné pruženie 
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1.6. gumovými elementami 
 
 2.pneumatické 
 3.hydropneumatické 
 

3,1,8 LISOVANÉ  SPOJE 
 
CIEĽ:  1.Vedieť definovať lisované spoje. 
            2.Vedieť uviesť postup zhotovenia lisovaných spojov. 
 
- Sú spoje so silovým a materiálovým stykom. 
Lisovať môžeme:   1. Za studena - rovnomerným tlakom statickým 

2. Zmenou tepelného režimu  
  
 

3,2 NEROZOBERATEĽNÉ  SPOJE 
 

3,2,1 NITOVÉ  SPOJE 
 
CIEĽ:   1.Vedieť definovať nitové spoje. 

 2.Vedieť načrtnúť a popísať druhy nitov a nitových spojov. 
 3.Vymenovať a charakterizovať druhy nitovania a uviesť postup prác. 
 

Nitové spoje sú nerozoberateľné spoje zhotovené nitovaním: 1.Priamym - ako nit slúži jedna 
              zo spájaných súčiastok 

             2.Nepriamym - pomocou nitov 

 
Nity poznáme:  1.Konštrukčné 

2.Kotlové 
3.Drobné: - so šošovkovou hlavou 

- s polguľovou hlavou 
- so zápustnou hlavou 

4.Špeciálne:  - výbušné 
  - duté 
  - sedlárske 
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Obr.64 – Konštrukčný a kotlový nit  Obr. 65 – drobné nity 
 
 
DRUHY  NITOVÝCH  SPOJOV 

Obr. 66 – Jednoradové      a) b) 
     Obr. 67 – Dvoj a viacradové, a –  
     nesúmerné, b - súmerné 
1.Jednoradové 
 
2.Dvoj a viac radové: - súmerné  

    - nesúmerné (striedavé) 
Podľa polohy spájaných súčiastok:  1.Preplátovaním 

 2.S jednou stykovou doskou 
 3.S dvoma stykovými doskami 

SPÔSOBY  NITOVANIA 
1.Podľa teploty:   1.1.Za studena (do ∅ 10) 

1.2.Za tepla (nad ∅ 10) 
2.Podľa účelu:   2.1.Konštrukčné - spojovacie 

2.2.Pevné 
2.3.Pevné - nepriepustné 

 
NÁRADIE PRE NITOVANIE 
1.Rysovacie pomôcky 
2.Pomôcky na vŕtanie 
3.Pomôcky na skrátenie nitu (polguľová hlava - 1,5 d, zápustná hlava - d) 
4.Oporný hlavičkár 
5.Príťažník 
6.Kladivo 
7.Záverný hlavičkár 
 

3,2,3 SPÁJKOVANIE 
 

CIEĽ:   1.Vedieť definovať spájkovanie. 
 2.Vedieť vymenovať pomôcky pre spájkovanie. 
 3.Vedieť popísať spôsoby a postup prác. 
 

Spájkovanie je nerozoberateľné spájanie dvoch a viacerých kovových materiálov za tepla, pričom sa 
spájané materiály nahrejú a prídavný materiál roztaví.  
Spájkovanie poznáme:  1.Nánosové - renovácia 

 2.Kapilárne - výplňové 
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Podľa technológie poznáme spájkovanie: 1.Mäkké: - teplota tavenia spájky do 450° 
 - spájka na báze cínu a olova B Sn40Pb 
 - zdroj tepla spájkovačka 
 - ako tavidlo najčastejšie kolofonia 

 2.Tvrdé: - teplota tavenia spájky do 900° 
- zdroj tepla kyslíko acetilénová   súprava 
- spájky na báze mosadze, hliníka, zlata, striebra 
- tavidlo najčastejšie salmiak (borax) 
- tavidlo sa nanáša tak, že prídavný materiál 

nahrejem a vopchám ho do tavidla 
 
SPÁJKOVAČKY 
1.Kladivková, kováčska 
2.Benzínová 
3.Plynová 
4.Odporová 
5.Transformátorová 
6. Kyslíko – acetylénová súprava 
Pozn. 1 – 5 pre spájkovanie na mäkko, 6 – pre spájkovanie na tvrdo 
 
DRUHY  SPÁJKOVANÝCH  SPOJOV 
1.Na tupo 
2.S jednou stykovou doskou 
3.S dvoma stykovými doskami 
4.Preplátovaním 
5.Do osadenia 
Pred spájkovaním musíme povrch odmastiť. 

 
 a)   b)  c) 
Obr. 68 – druhy spájkovaných spojov, a  - s jednou stykovou doskou, b – do osadenia, c - 
preplátovaním 
TAVIDLÁ 
Tavidlá sú pomocné materiály pri spájkovaní, ktorých úlohou je: 
1.Zlepšiť zmáčavosť povrchu roztavenou spájkou 
2.Vyplavovať prípadné nečistoty na povrch roztavenej spájky 
3.Nesmú byť zdraviu škodlivé 
 

3,2,4 LEPENIE  
 
CIEĽ:   1.Vedieť definovať lepenie. 

 2.Vedieť vymenovať lepidlá. 
 3.Vedieť uviesť postup prác pri lepení. 
 

Lepenie je nerozoberateľné spájanie dvoch a viacerých materiálov pomocou lepidiel. 
Lepidlá poznáme:1.Prírodné:  1.1.Rastlinné:  - múky 

 - škróby 
 - dextríny 
 - prírodný kaučuk 
 - pektíny 



 25

   1.2.Živočíšne: - kostný glej 
- rybí glej 
- kaseinový glej    

         2.Syntetické: 2.1.Termoplastické: - fenolformaldehyd 
           - melaminoformaldehyd 
           - močovinoformaldehyd 

              2.2. Termoreaktívne: - akrylátové 
              - vinylické 

Podľa stavu:   1. Kvapalné – disperzné 
2. Pastovité 
3. Lepiace pásky 
4. Práškové – dvojzložkové s tužidlom 

Pred lepením materiál odmastíme a lepené povrchy zdrsníme. 
 

3,2,5 ZVÁRANIE PLAMEŇOM 
 

CIEĽ:   1.Vedieť definovať zváranie plameňom. 
 2.Vedieť vymenovať príslušenstvo zvárača. 
 3.Vedieť popísať spôsob zvárania. 
 4.Vedieť popísať technológiu zvárania plameňom. 
 

Zváranie plameňom je nerozoberateľné metalurgické spájanie dvoch a viacerých kovových materiálov, 
pričom sa spájané materiály natavia, prídavný materiál sa roztaví a ako zdroj tepla nám slúži kyslíko -
acetylénový plameň.  

PRÍSLUŠENSTVO  ZVÁRAČA 
1.Fľaše - vysokotlaké kovové valcové nádoby, ukončené dole pätkou, hore vyhrdlením s fľašovým 

ventilom chráneným klobúčikom 
               - kyslíková fľaša je dutá, acetylénová je vyplnená pórovitou hmotou, na báze kremičitanov, 

naplnená acetónom, v ktorom je rozpustený acetylén - Dissov plyn. 
 Na fľaši musí byť uvedené:  1.Druh média 

2.Výrobné číslo 
   - plniaci pretlak 
   - skúšobný pretlak 
   - dátum poslednej skúšky 

Prepravné tlaky: O2: 12 - 15 Mpa, C2H2 : 1,5 - 2 MPa 
Pracovné tlaky: O2: 0.3 - 0,5 Mpa, C2H2: 0,12 - 0,15 MPa 
2.Fľašové ventily - acetylénový je z ocele, kyslíkový z mosadze. 
                                 KYSLÍK + MASŤ = VÝBUCH 
3.Redukčné ventily - ich úlohou je znížiť prepravný tlak média na tlak pracovný. Má dve komory 

oddelené membránou. Na kyslíkovú fľašu sa pripája prievlečnou maticou, na acetylénovú strmeňom. 
       T1          T2  
 
    Obr. 69 –Tlakomer ukazujúci tlak vo fľaši (vo vysokotlakovej 
                   komore: T2-tlak v nízkotlakovej komore, M-membrána  
              RP                RP – regulačná pružina, NS – nastavovacia skrutka, 
               M                 VK – vysokotlaková komora, NK – nízkotlaková    
            NS                komora, P – prívod média do redukčného ventilu, 
                   O – odvod média k horáku 
 
          VK                 NK   
 
 
  P              O 
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 4.Hadice - sú vysokotlaké gumové hadice s textilným kordom minimálnej dĺžky 5m. Sú odlíšené 
farebne aj priemerovo (C2H2 – červená ∅ 8 mm) 

                                                                       (O2 - modrá ∅ 6 mm) 
                  Na hadici pre C2H2 je poistka proti spätnému šľahnutiu plameňa do hadíc. 
 Bezpečnostné zariadenia môžu byť:    1.Suchá predloha - medzi fľašou a horákom 

2.Vodná predloha - medzi vyvíjačkou acetylénu a horákom 
 
 
            k horáku 
 
            H2O 
 
 
 
 
 
 prívod acetylénu 
 
Obr. 70 – Zjednodušená schema vodnej predlohy 
5.Horáky - slúžia na vytvorenie horľavej zmesi a plameňa . 
 Môžu byť:  1.So zmiešavacou komorou 

 2.Injektorové 
 3.Rezacie 

 
                   O2 
 
                 C2H2 
  a)   b) 

Obr. 71 – Zváracie horáky: a – so zmiešavacou komorou, b – injektorový 
6.Horákové nadstavce - sú vymeniteľné a volia sa podľa hrúbky zváraného materiálu 

Druhy plameňa: 1.Podľa pomeru plynou:  1.1.Redukčný - nauhličujúci - prebytok acetylénu 
     1.2.Neutrálny - najbežnejší - pomer 1:1 
     1.3.Oxidačný - okysličujúci - prebytok  kyslíka 

  
 
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 

Obr. 72 – Druhy plameňov: a – redukčný, b – neutrálny, c – oxidačný 
2.Podľavýstupovej rýchlosti plynov: 2.1.Mäkký plameň - pracujeme v dolnom 

                pracovnom rozpätí 
                                                      - horí ticho 

                                                - pozor na spätné šľahnutie 
            plameňa 

      2.2.Normálny plameň - stred tlakového rozpätia 
      2.3.Ostrý plameň - horný interval tlakov 

                                         - syčí 
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SPÔSOBY  ZVÁRANIA 
 
1.Zváranie dozadu   - doprava: 
- zvar ostáva za plameňom, je ním chránený 
- pomalšie chladne a nie je k nemu prístup vzduchu 
- zváranie je pomalšie lebo predhrev materiálu je malý 
- použitie pre zváranie hrubých materiálov   Obr. 73 – Zváranie doprava 

 
2.Zváranie dopredu   - doľava:  
- plameň predbieha horák a predhrieva materiál   
- zvar ostáva za plameňom, nie je ním chránený, rýchle chladne a krehne 
- zváranie je rýchle, kvalita nízka 
- tenké plechy       

Obr. 74 – Zváranie doľava 
 
 
POŽIADAVKY  NA  ZVÁRANÝ  MATERIÁL 
1.Zaručená zvariteľnosť - obsah uhlíka do 0,25% (3,5,8 posledné číslo) 
- v praxi od 0,16% materiál predhrievame a dohrievame na teplotu 200 - 250°C 
2.Podmienená zvariteľnosť - obsah uhlíka 0,25% - 0,35% 
- predhrev a dohrev 300 - 350°C 
3.Obtiažna zvariteľnosť - 0,35% - 0,55% 
- predhrev a dohrev 300 - 350°C 
4.Nemožná zvariteľnosť - nad 0,55% 
- materiály 2 a 3, nesmú mať nosné zvary 
 
KRITÉRIA  VOĽBY  PRÍDAVNÝCH  MATERIÁLOV 
1.Kritérium chemického zloženia - prídavný materiál musí mať rovnaké alebo podobné chemické 
zloženie ako zváraný materiál 
2.Kritérium mechanických vlastností - prídavný materiál musí mať väčšie alebo rovnaké hodnoty 
mech.vlastností ako zváraný materiál 
3.Kritérium rozmerové - prídavný materiál volíme podľa hrúbky zváraného materiálu 
d= s/2 + (0,5 - 1) mm 
 
ŠTRUKTÚRA  ZVARU 
1.Koreňová húsenica 
2.Výplňové húsenice 
3.Krycia húsenica 
4. Povrchová húsenica 
TOO – tepelne ovplyvnená oblasť 

 
Obr. 75 – Štruktúra zvaru, 1 – koreňová húsenica, 2 – výplňové húsenice, 3 – krycie húsenice, 4 – 
povrchová húsenica, TOO - tepelne ovplyvnená oblasť 
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CHYBY  ZVAROV 
1.Vonkajšie:  1.1.Zlá kresba zvaru - zlá technika zvárania 

    1.2.Vruby: - zlé vedenie prídavného materiálu 
                     - zlé napájanie húseníc 

    1.3.Kvaple - pomalé vedenie prídavného materiálu (prepalok) 
    1.4.Prehriaty spoj - zvar je zakalený modrofialový 

                - zvar je zrkadlovo lesklý 
    1.5.Praskliny - zlá technika zvárania 
 

 2.Vnútorné:  2.1.Zatavené nečistoty 
    2.2.Bubliny 
    2.3.Studený spoj 
    2.4.Pôry 

 
SKÚŠKY  ZVAROV 
1.Nedeštruktívne skúšky -     1.1.Vizuálna skúška 

          1.2.Poklepová skúška 
          1.3.Kapilárna skúška 
          1.4.Magnetická skúška 

            1.5.Presvecovacie metódy 
      - gama žiarenie 
      - RTG 
      - ultrazvuk 

2.Deštruktívne skúšky - robíme len na vzorkách 
 

3,2,6 ZVÁRANIE  OBLÚKOM 
 
CIEĽ: 1.Vedieť uviesť definíciu. 
           2.Vedieť popísať zdroje prúdu, požiadavky. 
           3.Vedieť charakterizovať a rozdeliť prídavné materiály. 
           4.Vedieť uviesť parametre zvárania. 
 
Zváranie oblúkom je nerozoberateľné metalurgické spájanie dvoch a viacerých kovových materiálov, pri 
ktorom sa spájané materiály natavia a prídavný materiál sa roztaví teplom oblúka. 
Oblúk je usporiadaný tok elektrických nábojov, ktorý vytvára teplo a súčasne so sebou strháva kvapky 
roztaveného kovu. 
 
K.AŠ - kladná anódová škvrna 
Z.KŠ - záporná katódová škvrna 
TK – tavný kúpeľ 
KK – kvapky kovu 
OA – ochranná atmosféra 

 
Obr. 76 – Elektrický oblúk 
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ZDROJE  ZVÁRACIEHO  PRÚDU 
1.Točivé: dynamá, agregáty, triódyn - vyrábajú jednosmerný prúd 
2.Netočivé:   2.1.Transformátory bez usmerňovača -striedavý prúd 

2.2.Transformátory s usmerňovačom - jednosmerný prúd 
 

POŽIADAVKY  NA  ZDROJE 
1.Obsluha musí byť:  - jednoduchá 

 - rýchla 
 - ľahká 
 - bezpečná     

2.Zváračka musí držať nastavené parametre 
3.Malé straty pri chode naprázdno 
4.Nesmie sa zohrievať...  
 
ELEKTRÓDY 
1.Podľa účelu: 1.1.Spojovacie 

1.2.Návarové 
1.3.Špeciálne: - hlboko závarové 
                      - elektro kontaktné 

                                          - s grafitovým obalom 
 

2.Podľa technológie: 2.1.Holé: - MIG - Metal Inert Gas (argón) 
          - WIG - Wolfram Inert Gas 
          - TIG - Titan Inert Gas 
          - MAG - Metal Activ Gas (CO2) 
 

               2.2.Obalené:   - hrubo obalené 
- stredne obalené 
- tenko obalené 
 

3.Podľa spôsobu zhotovenia obalu: 3.1.S obalom máčaným 
                 3.2.S obalom lisovaným 
 

4.Podľa spôsobu legovania: 4.1.Legované jadrom 
      4.2.Legované obalom 
      4.3.Legované kombinovane 
 

5.Podľa druhu obalu: 5.1.S obalom bazickým:  - EB 125, EB 121 
                - obal tvorený vápencami 
                - jednosmerný prúd 
                - elektróda na kladný pól 
                - vhodná pre všetky polohy 

               5.2.S kyslým obalom:        - EK 103 
                 - striedavý aj jednosmerný prúd 
             - elektróda - mínus pól 
             - nevhodné zváranie v polohách, lebo majú riedky 

  kov a dobre tečú 
- obal tvorený kremičitanmi a ferozliatinami 

              5.3.S rutilovým obalom:  - ER 117 
              - jednosmerný aj striedavý prúd 
              - elektróda  záporný pól 
              - vhodné pre polohy 
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PARAMETRE  ZVÁRANIA 

 
1.Prúdová záťaž: - cca – 35 – 45 A na priemer jadra 

         - veľký prúd (prepaly, studené spoje, tvar húsenice) 
         - malý prúd (zhasínanie oblúka, lepenie, elektródy studený spoj) 
 

2.Dĺžka oblúka: - dlhý oblúk (zhasínanie, studený spoj, zaprskané okolie) 
       - krátky oblúk (lepenie, elektródy studený spoj). 
 

3.Rýchlosť ťahania a vedenia elekród: - vysoká rýchlosť (studený spoj, nerovnaký   prierez húsenice 
   - nízka rýchlosť ( prepaly, návary, zlé rozmery prierezu zvaru) 

 
 

Pozn: 1) Okremuvedených spôsobov zvárania sú v strojárskej praxi ynáme aj ďalšie spôsoby 
Zvárania, napr: - kováčske zváranie – v súčasnosti málo používané – bolo 

   predchodcom súčasných spôsobov zvárania  
- zváranie za polotepla – súčiastka sa predhreje na 200 až 500 
   stupňov C a zvára sa materiálmi dávajúcimi zvarový kov buď    
   na báze liatiny (plameň + liatinová tyčinka), alebo materiálmi 
   na báze iných kovov. Po zváraní musí súčiastka pomaly 
   chladnúť. 
- zváranie za studena – je bez predhrevu a prídavným  
  materiálom sú nízkohliníkové, niklové a medené elektródy. 
  Výplňové húsenice sa robia kaskádami, vratným a striedavým 
  krokom. 
- zváranie pod tavidlom – oblúk je trvale zakrytý roztaveným 
  tavidlom 
- zváranie pod roztavenou troskou – na povrchu materiálov je 
  roztavená troska a prídavný kov sa taví v dôsledku odporového 
  tepla 
- výstupkové zváranie – odporové zváranie, pri ktorom vznikajú 
  zvary len na vopred pripravených výstupkoch 
- zváranie plazmou – používa sa špeciálny elektrický oblúk. Po 
   zapálení oblúka sa do dýzy vháňa plyn. V dýze dochádza 
   k disoxidácií plynov, čím sa uvoľňuje teplo a vytvára sa 
  plazma o vysokej teplote 
- zváranie ultrazvukom – ultrazvuk je vlnenie o vysokej 
  frekvencii a energii. Vytvára sa v meniči a pri styku 
  s materiálom rozrušuje povrchové nečistoty, ale vzniká aj  
  teplo, ktoré spojí dané materiály 
- zváranie elektrónovým lúčom – elektrónový lúč je zdroj 
  s vysokou hustotou energie, koncentrovaný do zväzku malého 
  priemeru (0,1 – 0,8 mm). Tým sa dosahuje vysoká teplota 
  v mieste styku lúča so zváranými materiálmi 

 2) V súčasnosti sa uvedené spôsoby zvárania rozširujú o zváranie v ochranných alebo 
    aktívnych atmosférach (inertný plyn argón, aktívny plyn CO2). Pracovník, ktorý bude 
    chcieť pracovať s týmito novými technológiami, bude musieť absolvovať zváračské 
    kurzy pre tieto technológie. Pri absolvovaní zváračských kurzov bude oboznámenź so 
    všetkými parametrami, ako aj jednotlivými technológiami zvárania. 
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4. PODVOZOK 
 

4,1 HLAVNÉ  ČASTI 
 

CIEĽ: Vedieť vymenovať hlavné časti. 
 
Strojový spodok sa skladá:     1.Motor 

2.Spojka 
3.Prevodovka 
4.Kĺbový hriadeľ 
5.Rozvodovka 
6.Rám 
7.Nápravy 
8.Riadenie 
9.Pruženie 
10.Kolesá 
11.Brzdy 

 
 

     Obr. 77 – Strojový spodok automobilu 
  Podvozok má tieto časti:   1.Rám   1 – motor, 2 – spojka, 3 –prevodovka, 

2.Pruženie   4 – kĺbový hriadeľ, 5 – rozvodovka, 
3.Nápravy   6 – rám, 7 – náprava, 8 – riadenie,  
4.Brzdové zariadenie  9 – pružiny, 10 – koleso, 11 - brzda 
5.Kolesá 
6.Riadenie 
7.Príslušenstvo rámu 
 

4,2 RÁMY 
 

CIEĽ: 1.Vedieť vymenovať a popísať jednotlivé rámy 
           2.Vedieť uviesť chyby rámov a ich odstraňovanie 
 
Druhy rámov: 1.Rebrinový rám 

2.Plošinový rám 
3.Chrbticový rám 
4.Zmiešaný rám 
 

Pri rámoch môžu nastať tieto poruchy: 
1.Prasknutie rámu: - zvárané rámy opravíme zváraním, zvar zabrúsime a poistíme prinitovaním výstuže 

          - rámy motocyklov neopravujeme 
          - nitované rámy nesmieme zvárať ale opraviť len nitovaním 
          - uvedené opravy robíme len v prípade krajnej núdze. 

2.Ohnutie alebo skríženie rámu:  - vyrovnať statickým tlakom (lisom za studena). 
           - pozor na pružnosť materiálu 

3.Kontroly rámov: - meranie priamosti - laicky - číselníkovým odchýlkomerom 
         - meranie kolmosti - uholníkom 
         - meranie rovnobežnosti - číselníkovým odchylkomerom 
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4,3 PRUŽENIE 
 

CIEĽ: 1.Vedieť uviesť druhy pruženia a účel. 
           2. Vedieť uviesť poruchy pruženia, príčiny porúch a ich odstraňovanie. 

Obr. 78 – Zväzok pružníc 
 
Poruchy listových pružín: 
1.Prasknutie pružnice: - zväzok stiahnuť prípravkom, uvoľniť svorníky 
opatrne uvoľniť prípravok a prasknutú pružinu vymeniť 
pri spätnej montáži postupovať obrátene 
výmenu robíme na demontovacom zväzku pružníc 
keď máme zväzok rozobratý, pružinu očistíme a pred spätnou montážou namastíme 
2.Únava zväzku: - výmena 
3.Poškodenie závesov alebo klzníkov: - výmena 

                  - pri zadretí vyčistíme a namažeme 
Pri montáži pružín skrutky nedávame hlavou ku kolesu (poškodenie pneumatiky). 
Niekedy proti nečistote chránime zväzky návlekmi. 
 
Skrutkové pružiny: 1.Prasknutie - výmena 

          2. Únava - výmena 
Pri demontáži a montáži používať prípravky - predpätý stav. 
Pozor na úraz! 

Obr.79 – Prípravky pre demontáž a montáž, a – stláčajúci pružinu v osi, b – otáčajúci pružinu 
 
Torzné tyče: 1.Prasknutie torznej tyče - výmena 

2.Zníženie pružiacich účinkov - napruženie 
3.Poškodenie drážkovania na hlave – výmena 
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Obr. 80 – Torzná tyč osobných automobilov 
 
PNEUMATICKÉ  PRUŽENIE 

 
Pružiace elementy sú vlnovce, alebo membrány, a obvod je pneumatický (kompresor, potrubie...). 
Najčastejšia porucha - netesnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 Prívod tlekového vzduchu 
 
Obr. 81 – Pneumatické pruženie 
 
V prípade gumových  elementov len výmena. 
 

4,4 TLMIČE 
 

CIEĽ: 1.Vedieť popísať účel tlmičov a druhy tlmičov. 
           2.Vedieť vymenovať závady tlmičov, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
Tlmiče majú za úlohu zabrániť rozkmitanie vozidla a tým zlepšiť ovládateľnosť a bezpečnosť jazdy.  
 
Najčastejšie používame: 1.Pákové tlmiče 

    2.Hydraulické 
3.Teleskopické 

Obr. 82 – Schéma teleskopického tlmiča 
 
Tlmiče sa vyrábajú ako rozoberateľné alebo nerozoberateľné. V prípade nerozoberateľných tlmičov ich 
vymieňame, rozoberateľné opravujú špecializované dielne. Tlmiče okrem diagnostických prístrojov 
kontrolujem aj zrakom (únik kvapaliny...). 
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Závady tlmičov: 1.Zhoršený účinok: - únik kvapaliny,opotrebenie 
2.Zadretie 
3.Priečenie piestnice - ohnutie 
4.Poškodený silenblok 
 

Pri montáži a demontáži postupujeme podľa pokynov výrobcu. 
 
 

4,5 NÁPRAVY 
       

CIEĽ: 1.Vedieť vymenovať a popísať druhy náprav. 
           2.Vedieť popísať postup kontroly a nastavovania geometrie. 
           3.Vedieť popísať poruchy a opravy náprav. 
 
Náprava je časť vozidla, ktorá umožňuje zavesenie kolies. 
Nápravy delíme na: 1.Predné a zadné 

2.Hnacie a hnané 
3.Riaditeľné a neriaditeľné 
4.Pevné a výkyvné 
5.Celistvé a delené 

Obr. 83 – Zadná pevná náprava  Obr. 84 – Náprava s dvojicou priečnych ramien 
 
Podľa konštrukcie nápravy delíme:   1.Pevné nápravy 

2.Výkyvné nápravy 
3.S dvojicou priečnych ramien 
4.Zavesenie na jednom priečnom ramene a teleskopickej podpere 
   MC Pherson 

 
PORUCHY  A  OPRAVY  NÁPRAV 

 
Najčastejšou poruchou je opotrebenie.  
Medzi základné práce patrí: 1.Mazanie ložísk a púzdier 

2.Výmena opotrebených častí - na demontovanej náprave postup závisí od   
   konštrukcie. 

Pri demontáži nápravy musíme z nápravy demontovať kolesá, brzdný systém, riadenie. 
 
GEOMETRIA  KOLIES 

 
Zložky: 1.Uhol odklonu kolesa – ßo 

2.Uhol príklonu čapu - ßP 
3.Uhol záklonu otočného čapu 
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Význam geometrie: 1.Zbiehavosť alebo rozbiehavosť kolies rozširuje stopu vozidla - väčšie trenie  
2.Gemometira zabezpečuje návrat volantu do priameho smeru po prejdení 
   vozidla zákrutou 
3.Má vplyv na citlivosť riadenia 
4.Má vplyv na smerovú stabilitu - trhanie volantu 
5.Ovplyvňuje opotrebenie pneumatík 
6.Vplýva na namáhanie a životnosť súčiastok, uloženia a zavesenia kolies 

Pri nastavovaní geometrie platí rovnomernosť nastavovania. 
 

4,6 KOLESÁ 
 

CIEĽ:1.Vedieť vymenovať a popísať druhy kolies. 
          2.Poznať poruchy, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
Kolesá poznáme: 1.Diskové-disk a ráfik 

       2.Hviezdicové 
       3.Drôtové 
       4.Lúčové 

Na kolesách  môžu vznikať tieto závady:   1.Prepichnutie pneumatiky 
      2.Deformácia alebo prasknutie disku (náboja) 
      3.Opotrebenie súčiastok, uloženia alebo zavesenia kolies 

Demontáž a montáž kolies: 1.Zaistiť automobil proti  posunutiu 
  2.Sňať puklice 
  3.Povoliť upevňovacie skrutky kolesa 
  4.Umiestniť zdvihák na určené miesto(drevená podložka) a zdvihnúť auto 
  5.Odskrutkovať skrutky a sňať koleso 

 

4,7 PNEUMATIKY 
  

CIEĽ: 1.Vedieť druhy pneumatík. 
           2.Vedieť uviesť poruchy, príčiny a opravy. 
 
U pneumatík sú možné závady:   1.Prepichnutie - vulkanizácia 

           2.Porušenie celistvosti - výmena 
           3.Nadmerné opotrebenie - protektorovanie, výmena. 

Ak protektorujeme pneumatiku, nesmie mať poškodený bok a ani kostru. Po oprave pneumatík sa musí 
koleso vyvážiť. Pri demontáži pozor na poškodenie . 
Pri montáži opačne (doťahovať do kríža po uvoľnení zdviháka). 
Po montáži kontrolovať: - radiálne a axiálne hádzanie, ktoré musí byť v súlade s   

vyhláškami (15 palcový ráfik - povolené hádzanie 1,6 mm...) 
Poz. Po oprave disku, defektu, výmene vzdušnice alebo pneumatiky, koleso vyvážiť. 
Faktory životnosti pneumatík: 1.Správne hustenie 

       2.Preťažovanie vozidla 
       3.Štýl a technika jazdy 
       4.Kvalita vozovky 

 
 
Obr.85 – Vplyv odhustenia a prehustenia na životnosť pneumatiky 
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4,8 BRZDOVÁ  SÚSTAVA 
 

CIEĽ: 1.Vedieť vymenovať, nakresliť a popísať druhy bŕzd. 
           2.Vedieť vymenovať a popísať poruchy, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
Brzdová sústava umožňuje spomaľovanie alebo zastavovanie vozidla. 
Poznáme:      1.Hydraulické sústavy 

 2.Pneumatické sústavy     (bubnové, kotúčové , pásové, čeľusťové) 
 3.Mechanické sústavy 
 4.Motorové sústavy 
 5.Iné sústavy 

 
4,8,1 KVAPALINOVÉ  SÚSTAVY 

 
Kvapalinové sústavy môžu byť jedno alebo dvojokruhové. 
Skladajú sa z:   1. Vyrovnávacej  nádržky so signalizáciou hladiny 

     2. Hlavného brzdového valca 
     3. Kolesových valčekov 
     4. Potrubia, hadíc 
     5. Príslušenstva (obmedzovač, posilňovač)  

Závady bŕzd:  1.Opotrebenie obloženia - výmena 
  2.Únik kvapaliny - výmena tesnení, dotiahnutie spojov, výmena súčiastok 
  3.Masnota v brzdách - očistenie 
  4.Dlhý chod brzdového pedála:- pumpovanie pedálom -opotrebenie obloženia (vymeniť) 
          -zavzdušnený systém (odvzdušniť) 

      -netesnosť piestov vo valcoch  
       (výmena tesnení) 

5.Opotrebenie kotúčov alebo bubnov - trhavý chod bŕzd - presústružiť kotúče (min.   
hrúbka kotúča 7 mm). 

Obr. 86 – Bubnová brzda  Obr. 87 – Schéma kotúčovej čeľusťovej brzdy 
    K – prívod kvapaliny, 1 – kotúc, 2 – brzdové  
    čeľuste s obložením, 3 – piesty, 4 – teleso s  
    brzdovými valcami, 5, 6 -  potrubie 
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4,8,2 PNEUMATICKÉ  BRZDY  
 
Sú časti brzdnej sústavy - viď automobily 
 
Poruchy sú obdobné ako u hydraulických bŕzd, ale pribúdajú tu ešte:  
- poruchy kompresora  
- poruchy regulátora tlaku 
- strata tlaku 

 
Obr.88 – Schéma dvojokruhovej pneumatickej brzdovej sústavy: 1 – kompresor, 2 – odlučovač oleja,  
               3 – vyrovnávač tlaku, 4 – pohotovostný vzduchojem prvého okruhu, 5 – pohotovostný 
               vzduchojem druhého okruhu, 6 – prepúšťač vzduchu, 7 – zásobný vzduchojem, 8 – brzdič 
               prívesu, 9 – kohút vývodu k prívesu, 10 – hlavica pre pripojenie hadice brzdovej sústavy 
               prívesu, 11 – brzdový valec kolies, 12 – brzdové kolesá, 13 – spätný ventil, 14 – tlakomer 
               obidvoch okruhov, 15 – pedál brzdy, 16 – dvojokruhový hlavný brzdič 
 

4,8,3 MECHANICKÉ  BRZDY   
 

- BICYKLE,  NAPINÁKY,  RUČNÉ  BRZDY 
Najčastejšia porucha: Prasknutie ťahadiel alebo laniek - výmena. 
Ďalšou poruchou je zväčšenie dráhy - nastavujeme brzdu v odbrzdenom stave. 
 

4,8,4 PRÁCE  NA  BRZDOVEJ  SÚSTAVE 
 

1.Výmena brzdových valčekov - vtedy, keď je poškodený povrch valčeka alebo piesta 
2.Kontrola pružín 
3.Kontrola tesnosti valca a valčekov - hlavný valec kvapalinových bŕzd tlakom 10 - 15 Mpa - musí 
vytvoriť tlak 12 - 15 MPa . Kolesové valčeky takisto aj hadice. 
4.Odvzdušňovanie kvapalinových bŕzd (pumpovanie, mäkký pedál) 
- očistiť okolie odvzdušňovacích skrutiek 
- doplniť kvapalinu a na vyústenie skrutiek nasadiť hadičky 
- hadičky ponoriť do nádoby s brzdovou kvapalinou 
- odvzdušňovať 
5.Výmena obložení 
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4,8,5 BRZDOVÁ  KVAPALINA 

Musí odolávať teplotám - kvapalinu meníme, keď bod varu  klesne pod 175°C.Staršie kvapaliny sa 
menili pri poklese bodu varu pod 155˚C, alebo každé dva roky. V súčasnosti sa pri výmene brzdovej 
kvapaliny doporučuje rešpektovať pokyny výrobcu. 
 

4,9 RIADENIE 
CIEĽ: 1.Vedieť popísať druhy prevodoviek riadenia. 
           2.Vedieť vymenovať a popísať poruchy, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
Riadenie môže byť:  1.Priame - len silou vodiča 

            2.Posilové - posilovač   

 
Obr. 89 – Časti riadenia: A – volant, B – bezpečnostný kĺbový hriadeľ volantu, C – prevodovka   
                Riadenia (hrebeňové riadenie), D – riadiaca tyč, E – guľový čap, F – rameno  
Druhy priameho riadenia:   1.Maticové     

  2.Závitovkové: 2.1. So segmentom 
2.2. S kolíkom 
2.3. S kladkou 

   3.Hrebeňové 
   4.S kužeľovým súkolesím 

Obr. 90 – Hrebeňové riadenie Obr. 91 – Závitovkové riadenie s kolíkom  Obr. 92 – Závitovkové 
   1 – oporná skrutka, 2 – matica, riadennie so segmentom 
   3 – tyč riadenia so závitovkou 1 – nastavovacia skrutka, 
   4 – krycia rúrka riadenia volantu 2 – poistná matica, 3 -  
   5 – nastavovacia matica, 6 – kolík       závitovka riadenia 
   7 – hriadeľ kolíka, 8 – riadiaca páka 
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KONTROLA  RIADENIA 
 
U riadenia kontrolujeme mŕtvy chod volantu. Mŕtvy chod nesmie prekročiť hodnoty stanovené 
vyhláškou. Pri kontrole súčasne mažeme určené miesta (guľové čapy, dopĺňame alebo vymieňame olej v 
prevodovke riadenia). 
 
PORUCHY  A  OPRAVY  RIADENIA 
 
1.Nastavovanie geometrie kolies. 
2.Vymedzenie vôli. 
3.V prípade, že automobil má tlmiče riadenia, tieto neopravujeme, ale vymieňame – viď kap.tlmiče. 
Závitovkové riadenie - závitovka musí mať v krajných polohách rovnakú vôľu (vymedzenie 
podložkami) 
- závitovka sa musí ľahko otáčať 
- bočná vôľa v zuboch musí byť malá (vymedzujeme približovaním segmentu ku závitovke) 
- niekedy bočnú vôľu vymedzíme nastavovacou skrutkou 
- ak sú kolesá rovno a priečka volantu nie, závitovka nie je v osi 
- ak vymieňame elementy prevodovky meníme súčasne obidva spolu zaberajúce diely 
Maticové riadenie - u maticového riadenia pri veľkej vôli meníme skrutku aj maticu 
 

5. PREVODY 
 

5,1 SPOJKY 
CIEĽ: 1.Vedieť vymenovať a popísať druhy spojok. 
           2.Vedieť popísať poruchy, ich príčiny a odstraňovanie.  
 
PREVODOVÝ  MECHANIZMUS  AUTOMOBILU 

 
1.Motor 
2.Spojka 
3.Rozvodovka, pohon predných kolies 
4.Prevodovka 
5.Medzinápravový diferenciál 
6.Spojovací hriadeľ 
7.Diferenciál zadných kolies, alebo u predného pohonu predných kolies 
 

 
 
Obr. 93 – Prevodový mechanizmus automobilu: A – motor, B – spojka C – rozvodovka pohonu 
                 predných kolies,D – prevodovka, E – medzinápravový diferenciál, F – spojovací hriadeľ, 
                 G – rozvodovka pohonu zadných kolies 
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PORUCHY  SPOJOK 

 
1.Ľahké poruchy: 1.1.Veľký mŕtvy chod pedála – nastaviť záber 
          1.2.Spojka zaberá na začiatku alebo na konci – nastaviť záber 
2.Poruchy väčšieho rozsahu:  2.1.Spojka nevypína          - poškodené ovládanie 

        - únik kvapaliny 
      2.2.Spojka zaberá trhavo:  - prasknuté obloženie 

        - prasknutá pružina 
        - zle nastavené vypínacie páčky 

      2.3.Spojka prešmykuje:      - malý prítlak pružín 
         - olej medzi trecími plochami 
         - nadmerné opotrebenie 

 
OPRAVY  SPOJOK 

 
- Pri opravách spojok najčastejšie:  
1.Vymieňame lamelu alebo obloženie: - demontovať prevodovku alebo motor 

- demontovať štít spojky (pred demontážou označiť polohu - 
   motor sa vyvažuje so spojkou) 
- demontovať staré obloženie z demontovanej lamely 
- prinitovať nové obloženie 
- kontrolovať hádzanie lamely (max. 0,5 mm) 
- do otvoru zotrvačníka vsunúť strediaci tŕň, naň nasunúť lamelu 
- skontrolovať stav ložísk, premazať aj ložiská kľukového 
  hriadeľa  a pred montážou lamely odmastiť stykové plochy 
- kontrola stavu vypínacích páčok 
- nasunúť na strediaci tŕň štít v požadovanej polohe a upevniť 
- vybrať strediaci tŕň a namontovať prevodovku 
- nastaviť vôľu ovládacej páky a vysúvacieho ložiska 

Pozn. Vždy rešpektovať pokyny výrobcu 
2.Nastavenie vôlí - podľa pokynov výrobcu. 
  
KVAPALINOVÉ  SPOJKY 

 
- Pri automobiloch s automatickou prevodovkou 
- Opravy spočívajú v utesňovaní, výmene a dopĺňaní kvapaliny podľa pokynov výrobcov 

Obr. 94 – Kvapalinová spojka, 1 – hnací hriadeľ, 2 – hnaný hriadeľ, 3 – čerpadlo, 4 – turbína 
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5,2 PREVODOVKY 
 

CIEĽ: 1.Vedieť vymenovať a popísať druhy. 
           2.Vedieť vymenovať poruchy, ich príčiny a odstraňovanie. 
Prevodovka má za úlohu meniť veľkosť a smer krútiaceho momentu motoru. 
Poznáme:  1.Mechanické 

2.Planétové 
3.Samočinné - automatické 

Prevodovky sa skladajú z:       1.Skrine s vekom 
2.Hriadeľov (hnací, hnaný, predlohový) 
3.Ozubených kolies 
4.Synchronizačných spojok 
5.Ložísk 
6.Radiaceho, zasúvacieho a zabezpečovacieho mechanizmu 

 

 
Obr. 95 – Prevodovka ťažkého nákladného      Obr. 96 – Päťstupňová prevodovka so zvýrazneným  
                 vozidla               radiacim a zasúvacím mechanizmom 
 
PORUCHY  PREVODOVIEK 

 
1.Vyskakovanie zaradenej rýchlosti:  - uvoľnenie, opotrebenie, alebo deformácia zasúvacieho 

  mechanizmu 
- únava alebo poškodenie poisťovacích pružín 
- porucha synchronizačnej spojky 
- opotrebenie ozubenia 
- skríženie prevodovky 
- zväčšenie axiálnych síl v ozubení 

2.Obtiažne radenie: - závada v synchronizácii 
           - závada v radiacom a zasúvacom mechanizme 

3.Netesnosť prevodovky:  - poškodenie tesnenia 
 - zostárnutie tesnenia 
 - uvoľnenie spoja 

4.Poškodenie skrine (prerazenie) 
5.Náraz na tvrdý predmet: - zadretie prevodovky  

  - nedostatok oleja 
6.Zvýšená hlučnosť: - nadmerné opotrebenie ložísk a ozubenia 
7.Nadmerné opotrebenie synchronizačných spojok:   - doba prevádzky 

 - necitlivé radenie 
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8.Nedostatočná synchronizácia:  - hustý olej 

           - prasknutie pružín synchronizačnej objímky 
           - opotrebenie drážok spojky 

9.Poškodenie drážok hriadeľov alebo zubov: - preťažovanie prevodovky 
Uvedeným chybám predchádzame : - správnym mazaním 

- nepreťažovaním prevodovky 
- zaobchádzaním s prevodovkou 

 
 
 
OPRAVY  PREVODOVIEK 

 
- Rešpektovať pokyny výrobcu 
- Demontovať prevodovku z automobilu 
- Podľa pokynov výrobcu vymedziť vôle a kontrolovať nastavenie synchronizačných spojok a   
  zasúvacích vidlíc 
- Vizuálne skontrolovať opotrebenie 
- Je možná renovácia súčiastok naváraním čapov, pokovovaním (následné prebrúsenie) 
- Pri výmene oleja používame predpísaný prevodový olej 
- Po oprave prevodovku zabiehame (elektromotor) 
 
 

5,3 SPOJOVACIE  HRIADELE  A  KĹBY 
 

CIEĽ: 1.Vedieť vymenovať a popísať druhy. 
            2.Vedieť vymenovať chyby, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
Ak je motor  vzdialený od hnacej nápravy na prenos MK používame spojovacie hriadele s kĺbmi. 
Spojovacie hriadele používame aj vtedy, keď automobil má rozdeľovaciu prevodovku (rozvodovka - 
diferenciál). Hriadele bývajú obyčajne rúrkové a sú vyvážené staticky aj dynamicky. Majú na konci 
dilatačný nástavec - drážkovanie.   
KĹBY:  - krížové (Kardánové)             

- gumové (Hardyho) 
- kulisové 
- rovnobežníkové - homokinetické 

Obr. 97 – Spojovací hriadeľ s kĺbmi Obr. 98 – Spojovací hriadeľ  Obr. 99 – Rovnobežný kĺb 
   s kĺbmi ťažkého nákladného  
   automobilu 
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PORUCHY  A ZÁVADY  HRIADEĽOV 
 

1.Prasknutie hriadeľa - výmena 
2.Vznik nevyváženosti : - nepríjemné chvenie 

- veľké opotrebenie 
- ohnutie hriadeľa 
- uvoľnenie vyvažovacieho závažia 
 

OPRAVY HRIADEĽOV A KĹBOV 
 
- Na demontovaných hriadeľoch (pred montážou označíme polohu) 
- Kontrolovať prehnutie (max. 0,3 mm - pri väčšom prehnutí vyrovnať lisom) 
- Opravujeme len drážkovanie hriadeľa naváraním 
KĹBY  - podľa pokynov výrobcu 

- vymieňame gumovú nosnú časť 
- použijeme ihlové ložiská s väčším priemerom ihiel 

 

5,4 ROZVODOVKY 
CIEĽ: 1.Vedieť popísať účel a druhy. 
           2.Vedieť popísať chyby, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
- Tvoria v podstate s diferenciálom časť tuhej hnacej nápravy, môže byť oddelená, alebo so spojkou a 
prevodovkou tvoriť jeden celok. 
Hlavné časti rozvodovky: 1.Stály prevod (pastorok a tanierové koleso) 

2.Diferenciál (dve planétové kolesá a dva satelity) 
3.Ložiská 
4.Skriňa rozvodovky 
5.Skriňa diferenciálu (kôš, klietka) 
6.Spojovacie súčiastky a tesnenia 

 
Obr. 100 – Rozvodovky: A – s dvojstranným stálym prevodom: 1 – hnací hriadeľ, 2 – skriňa 
                  diferenciálu, 3 – planétové koleso, 4 – satelit, 5 – pastorok stáleho prevodu, 6 – koleso 
                  stáleho prevodu, 7 – uzáver diferenciálu, B – s jednoduchým stálym prevodom: 1 – 
                  pastorok stáleho prevodu, 2 – tanierové koleso stáleho prevodu, 3 – skriňa diferenciálu, 
                  4 – planétové koleso, 5 – satelit 
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Pastorok je v dvoch kužeľových ložiskách a dodáva sa spolu s tanierovým kolesom. 
Vôľa v ozubení je 0,08 - 0,25 mm. 
 

 
ZÁVADY  ROZVODOVIEK 

 
1.Hlučnosť: - veľká vôľa 

- nadmerné opotrebenie 
- nedostatočné mazanie 

2.Netesnosť rozvodovky: - poškodené tesnenie 
- nedotiahnuté spoje 
- tesniace manžety ložísk 

3.Zahrievanie: - nedostatočné alebo nadmerné množstvo oleja 
   - nedodržanie predpísaných vôlí 

 
OPRAVY ROZVODOVIEK 

 
1.Zásadne a dôsledne rešpektujeme pokyny výrobcu. 
2.Z dôvodu rozmanitosti konštrukcii neexistuje jednotný postup. 
3.Používame potrebné pomôcky a prípravky. 
4.Dodržiavame vysokú presnosť a dôslednosť všetkých úkonov. 
Postup: 1.Nastaviť predpätie ložísk, klietky diferenciálu a vôľu ozubených kolies stáleho prevodu. 

2.Urobíme otlačok na farbu medzi zubami. 
3.Ďalší postup podľa výrobcu. 

 
 
 
Obr. 101 –Odtlačky na tanierových kolesách s ozubením Gleason při nastavovaní záberu ,,na farbu“: 
                  a – správny záber, b – nesprávny záber, c, d, e, f – tanierové koleso a pastorok sa musí 
                 mierneposunúť v smere šípok, g – rôznym posunovaním tanierového pastorka sa musí 
                 dosiahnuť odtlačok pozície a   
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6. MOTORY 
 

6,1 ZÁSADY  OPRÁV  MOTOROV 
 

CIEĽ: 1.Vedieť vymenovať druhy motorov. 
            2.Vedieť vymenovať zásady opráv motorov 
 
Motory automobilov sú:   1.Zážihové 

2.Vznetové 
Podľa pracovného obehu: 1.Dvojtaktné 

2.Štvortaktné 
 
ZÁSADY  PRE  OPRAVY MOTOROV 

 

1. Rešpektovať pokyny výrobcu. 
2. Čistota a poriadok na pracovisku (čisté, správne a nepoškodené náradie, usporiadanie pracoviska...). 
3. Pokiaľ nepoznáme princíp a príčinu poruchy nepúšťame sa do demontáže - správne diagnostikovanie. 
4. Pri oprave neznámeho motora začíname opravu študovaním dokumentácie. 
5. Pri výmene súčiastok používame súčiastky originálne. 
6. Pri doťahovaní skrutiek používame momentové kľúče. 
7. V prípade potreby značíme vzájomnú polohu. 
8. Pri demontáži súčasne čistíme súčiastky (oškrabávaním, umývaním, rozpúšťadlami). 
9. Pohybujúce sa súčiastky pri montáži mažeme. 
10. V pomere 1:1 meníme tesnenia, závlačky a iné drobné súčiastky.  
 
DEMONTÁŽ  MOTORA  Z AUTOMOBILU 

 

1. Vypustíme chladiacu kvapalinu a ďalšie kvapaliny - olej... 
2. Odpojíme prívody elektrickej energie od akumulátora, vodiče od alternátora, od spínača tlaku oleja, 

od teplomera, od karburátora odpojovač chodu naprázdno a iné   (indukčná cievka, vysokonapäťové 
káble...). 

3. Odpojíme všetky hadice chladenia a výfukové potrubie. 
4. Odpojíme prívod paliva k dopravnému palivovému čerpadlu a ovládacie prvky karburátora 

(vstrekovacieho čerpadla). 
5. Podľa druhu motora demontujeme ďalšie časti (čistič vzduchu, chladič...), niekedy aj časti karosérie. 
6. Podložíme alebo zavesíme motor a uvoľníme kotviace body (skrutky, svorníky...). Motor zdvihneme 

a zosunieme z hriadeľa spojky. 
 
PRÍČINY OPRÁV  MOTOROV 
 

1.Príčiny spôsobené chybou materiálu alebo chybou vo výrobe: 
 - prejavia sa najčastejšie v dobe záruky alebo v zábehu 
 - vykonávajú sa opravy v záručných opravovniach 

2.Príčiny porúch spôsobené prevádzkou vozidla:    - opotrebenie prirodzené 
- zanedbaná údržba 
- chyby spôsobené neznalosťou obsluhy 
- zanedbanie drobných závad 
- nerešpektovanie pokynov výrobcu v návode na 
   obsluhu 

Pozn. Príčiny spôsobené prevádzkou, neodbornou obsluhou, alebo poškodenie celistvosti - opravy 
bežnou, strednou alebo generálnou opravou. 
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Pri opravách po havárii sa obyčajne rozsah opravy volí podľa rozsahu poškodenia. Nemusí ísť o 
haváriu vozidla, ale len o haváriu motora. 
Havária motora môže byť spôsobená: - nedostatočným mazaním (zadretie motora) 

- nedostatočné chladenie (tepelné ovplyvnenie) 
- chyby materiálu 
- nadmerné namáhanie 

Opotrebenie prevádzkou sa prejavuje: - zväčšenou spotrebou oleja: 0,2 - 1,0 l oleja na 1000km (zlý stav 
  motora, prenikanie oleja okolo ventilov alebo krúžkov). 

                   - zhoršenie kompresie (opotrebenie krúžkov a valcov, netesnosti 
  ventilov, malá vôľa ventilov). 

 
6,2 PEVNÉ  ČASTI  MOTORA 

 

CIEĽ: Vedieť popísať poruchy pevných častí motora, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
1.Blok valcov - pred demontážou motora musíme správne diagnostikovať poruchu a jej príčiny:  

   - zníženie tlakov - nadmerné opotrebenie 
   - miešanie alebo presakovanie médií - nadmerné opotrebenie (benzín do oleja, olej do 
      benzínu) 
   - prasknutie bloku (chladiaca kvapalina do paliva alebo oleja, alebo únik kvapaliny alebo 
      oleja 

Postup opravy a parametre, ktoré musíme dostať po oprave určuje výrobca. 
Bloky môžu byť: 1.1.Chladené kvapalinou - valce sú radené do bloku a bývajú do bloku 

      vložené, lebo okolo nich preteká kvapalina - mokré vložky. Ak je blok z 
      hliníka, používajú sa tzv. suché vložky valcov. 
1.2.Motory chladené vzduchom - majú valce samostatne s rebrami. 

 
 

Obr. 102 – Skriňa motora s voloženými valcami  
                   (používa sa v automobiloch Škoda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri výmene bloku, alebo vložiek musíme motor čistiť, pri demontáži značiť vzájomnú polohu a 
rešpektovať pokyny výrobcu. Nesmieme zameniť piesty, v prípade potreby musíme upraviť stykové 
plochy. Vložky musia cez blok prečnievať a veľkosť prečnievania u zážihových motorov sa nastavuje 
(tesní) medenými krúžkami a u vznetových motorov gumovými krúžkami. Pri výmene vložiek výrobca 
dodáva aj krúžky a niekedy aj piestne čapy. 
Pri prebrusovaní valcov (najviac 4x) valce prebrúsime (po kontrole rýh) honujeme a kontrolujeme 
priemer pasametrom (je to číselný odchylkomer s mechanickým prevodom). Meníme aj piestne krúžky 
po očistení piestov. 
Kontrolujeme prečnievanie vložiek a kvalitu dosadacích plôch. 
 
2.Hlava valcov - vyrábajú sa zo sivej liatiny a sedlá pre ventily, vodítka sú vyrobené v hlave valca. 

       Býva tam celá škála otvorov (sacie kanály, výfukové kanály, otvory pre sviečky, 
       otvory pre chladiacu kvapalinu a olej...). 
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Obr. 103 – Hlava valcov štvortaktného motora 
 
ZÁSADY  DEMONTÁŽE  A POSTUP 
 
- Demontáž robíme na vychladnutom motore 
- Najskôr demontujeme veko motora 
- Demontujeme pohon vačkového hriadeľa 
- Odpojíme výfukové potrubie a ovládanie karburátora 
- Pri uvoľňovaní skrutiek a matíc dodržujeme poradie a doťahujeme momentovým kľúčom 
 
3.Kľuková skriňa - má ložiská pre uloženie kľukového hriadeľa, pri rozvodoch SV a OHV aj pre 

             vačkový hriadeľ, vedenie zdvíhatiek, olejové kanály. Spodok skrine tvorí olejovú 
              vaňu a vrch skrine tvorí jeden celok s blokom motora. 

Ďalej má:  - spodné veko motora 
- veká hlavy valcov                                zdroje netesnosti motora 
- veká rozvodových kolies 
- bočné veko rozvodových tyčiek 

Poruchy:  - prerazenie olejovej vane 
- netesnosti 
- nadmerné opotrebenie ložísk 

 
4.Sacie a výfukové potrubie - pri rozvodoch OHV, OHC sa montuje na hlavu valcov a pri SV na 

       kľukovú skriňu, výfukové potrubie musí byť od valca tepelne izolované. 
       Pozor na tesnosť! 
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Obr. 104 – Tesnenie: A – tesnenie na tepelne a tlakovo veľmi namáhané spojenie, B – plastové a 
                  korkové tesnenie, C – ostatné druhy tesnenia 

 
6,3 POHYBLIVÉ ČASTI MOTOROV 

 
CIEĽ: Vedieť popísať poruchy pohyblivých častí motorov, ich príčiny a odstraňovanie 
 
Pohyblivé časti motorov sú tvorené  1) kľukovým mechanizmom: 1,1 piestné krúžky 

         1,2 piesty 
          1,3 piestne čapy 
          1,4 ojnice 
          1,5 kľukový hriadeľ 

           ukončený zotrvačníkom 
  2) rozvodovým mechanizmom: 2,1 SV 

             2,2 OHV 
             2,3 OHC 
             2,4 IOE 
             2,5 DOHC 
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6,3,1 KĽUKOVÝ MECHANIZMUS 
 

KĽUKOVÝ HRIADEĽ 
Kľukový hriadeľ je najviac namáhaná súčiastka kľukového mechanizmu, lebo okrem vzperu je 
namáhaná všetkými spôsobmi namáhania. A to:   - pulzujúco 

 
 
 
 

 
       - striedavo 

 
 
 
 
 
 
      F – sila, t - čas 
Kľukový hriadeľ môže byť celistvý alebo delený. 
Skladá sa z týchto častí:        1. Roztáčací ozub 

2. Časť na uloženie remenice 
3. Hlavné čapy 
4. Ramená 
5. Ojničné čapy 
6. Za hlavným čapom je príruba na upevnenie zotrvačníka 
 

 

 
 
Obr. 105 – Zmontovaný kľukový mechanizmus Obr. 106 – Kovaný kľukový hriadeľ  

štvorvalcového vznetového motora. 
Hriadeľ je uložený za každým 
zalomením, t.j. v piatich ložiskách. 
Zalomenie kľúk po 180˚: 1 – hlavné 
(ložiskové) čapy, 2 – kľukové čapy, 3 – 
ramená, 4 – príruba pre zotrvačník 
 

Kontrola kľukového hriadeľa:   1.Kontrola hádzavosti - číselníkový odchýlkomer (vyváženosť) 
2.Kontrola súosovosti čapov - číselníkový odchýlkomer 
3.Kontrola celistvosti (trhliny, praskliny) - kapilárnou skúškou 
   (petrolej, flôrescenčná kvapalina) 

         4.Kontrola valcovitosti čapov - číselníkový odchýlkomer 
         5.Kontrola rozmerov čapov ložísk... 
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OPRAVY HRIADEĽOV  
 
1.Metalizácia - zdrsníme povrch čapov, odmastiť, predohriať hriadeľ, nastriekať  

    roztavený kov a metalizovanú vrstvu obrobiť. 
2.Nadmerné opotrebenie čapov - prebrúsenie a výmena ložísk. 
Demontáž:   - demontáž spodného veka kľukovej skrine 

- demontáž viek rozvodu, ložísk a tesnení 
- demontáž prevodu rozvodu 
- niekedy demontáž spojky a zotrvačníka 
- demontáž ojníc 
- demontáž hriadeľa 

Pozn. Pred demontážou vždy presne značiť vzájomnú polohu. Je potrebná kontrola vôle v ložiskách, 
ktorá má byť 0,025 - 0,01 mm. Musíme kontrolovať aj axiálnu vôľu kľukového hriadeľa 
odchylkomerom (0,04 - 0,1 mm). 
 

 
Obr. 107 – Kontrola zmontovaného 
                  kľukového hriadeľa 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 108 – Uloženie kľukového hriadeľa v delených klzných ložiskách 
 
Montáž kľukového hriadeľa: - opačným postupom ako demontáž, čapy natrieme olejom a zmontujeme s 

       ojnicami. Pozor! Zámena častí ojníc nemožná! 
     - po montáži kontrolujeme ľahkosť a hladkosť chodu, veľkosť vôle, 
       hádzania 

 
Pozn. Všetky skrutky a matice doťahujeme momentovým kľúčom. 
 
 
ZOTRVAČNÍK 
 

Zotrvačník má za úlohu vyrovnávať nerovnomernosť chodu motora a demontujeme ho pri opravách 
kľukového hriadeľa alebo pri poškodení ozubenia venca. Povolíme skrutky, remenicu natočíme ryskou 
oproti náliatku, na bloku motora označíme polohu zotrvačníka (nulový predstih). Zotrvačník 
demontujeme (opatrenia na zaistenie vyváženosti). Pri demontáži venca používame lis. Niekedy veniec 
nahrievame. Montáž je opačná ako demontáž, používame momentové kľúče a po montáži kontrolujeme 
hádzanie, ako aj kvalitu trecej plochy pre spojku. Čelné hádzanie musí byť v intervale 0,05 – 0,1 mm. 
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OJNICE 
 
Ojnica spája kľukový hriadeľ s piestom a má dve hlavy a driek. Po demontáži kontrolujeme stav ojnice 
(praskliny, deformácie). Pri výmene hriadeľa meníme aj ložiská v ojniciach – viď montáž ložísk. 
V prípade zistenia poškodenia ojnicu vymeníme a v prípade zistenia ohnutia (spôsobuje nesúosovosť – 
nerovnobežnosť osí), ojnicu uhlujeme – vyrovnávame v prípravku. Dovolená odchýlka 0,08 mm na 100 
mm dĺžky. V niektorých prípadoch kontrolujeme hmotnosť ojnice – vážením. 

 
Obr. 109 – Ojnica Obr. 110 – Kontrola hmotnosti ojnice obr. 111 – Kontrola súososti dier 

1 – ojnica, 2, 3 - podložky 
 

PIESTY 
 
- Sú zo zliatin ľahkých kovov. Piestne krúžky sú z legovaných liatin, piestne čapy z ocele. Piesty 
obyčajne vymieňame (neslobodno zameniť, pootočiť). Po výbruse používame piesty väčšie (0,25 – 0,5 
mm). Podľa toho máme piesty A, B, C. To isté platí pre piestne krúžky. 
 
 
DEMONTÁŽ  PIESTA 
 
1.Piest s ojnicou vytiahneme alebo vytlačíme, značíme. 
2.Vybrať poistné krúžky piestnych čapov, vylisovať piestny čap (ohriať dno piesta, nevyrážať 
kladivom). 
 
PIESTNE  KRÚŽKY 
 
Môžu byť:  - tesniace 

- stieracie 
Profily tesniacich krúžkov:  
a, valcové 
b, skosené 
c, lichobežníkové 
Škáry (zámky) tesniacich krúžkov: 
d, kolmé 
e, šikmé 
f, presadené 
Profily stieracích (piestnych krúžkov): 
g, poloskosené 
h, osadené 
i, s výrezmi 
f, funkcia stieracích 

Pri demontáži krúžkov pozor na praskanie. Drážky v pieste vyčistíme drevom. 
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0

        10˚ ± 2´ 
     
 

               0°30  ́± 2  ́
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 112 – Piestne krúžky, 
                  Profily tesniacich krúžkov: a – valcové, b – skosené, c – lichobežníkové 
                  Škáry (zámky) tesniacich krúžkov: d – kolmé, e – šikmé, f – presadené 
                  Profily stieracích piestnych krúžkov: g – poloskosené, h – osadené, i – s výrezmi, 
                  J – funkcia stieracích krúžkov 
 
Drážky namazať olejom a kontrola rozmerov drážok a krúžkov. 
Montáž krúžkov na piest (očistený, kontrola vôli a polohy krúžkov 
Kontrola priečnej pohyblivosti krúžkov 
Kontrola otvorov pre piestny čap a kontrola piestneho čapu (normálny čap, abnormálny čap – väčší o 
0,05 mm) 
Montáž čapu ojnice a piesta do celku (čap ∅20, toleranci + 0 a – 0,003, diera v pieste ∅ 20 
s toleranciou – 0,004 až – 0,01). 
 
     A 
 
  
     Obr. 113 – Montáž piestnych krúžkov: 
                       A – stočenými pásikmi 

                  plechu, PK – piestny 
                  krúžok, PP – plechový 
                  pásik, 1 – hlava a oko 
                  ojnice, 2 – vyrovnávacia 
                  podložka, 3 – podložka, 
                  P – piest, 
                  B – kliešťami: VČ – 
                  vodiace čeľuste, OČ – 
                  odpružené čeľuste, 
                  PK – piestny krúžok, 
                  SŠ – nastavovacia skrutka 

 
 
 
Pozn. U dvojtaktov máme kolíkové zámky, do ktorých musia zapadať krúžky. 
Ohrev piesta na cca 100°C, vsunutie čapu do piesta a zaistenie čapu v pieste.   

Pozn. Nezameniť poradie piestnych krúžkov. 
Uložíme piesty po rade v predpísanej polohe, valec a piesty natrieme olejom, skontrolujeme polohu 
krúžkov a pomocou prípravku vsunieme do valca. 
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Obr.114 – Vloženie piesta do valca: P- piest, V – valec, S – prstenec s vnútornou kužeľovou plochou 
 

6,3,2 VENTILOVÉ ROZVODY 
 
 
OPRAVA VENTILOV 
 
CIEĽ: Vedieť popísať poruchy ventilových rozvodov, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
Poruchy ventilov: 
1.Netesnosti: - karbón 

- nalepené nečistoty 
- zlé nastavenie 

Oprava: - zabrusovanie 
- nastavenie 

 2.Deformácia zdvíhatiek:  - vyrovnanie – dočasné 
                                           - výmena 
 3.Opotrebované vodítka: - ak sú vymeniteľné - vymeniť 

  - ak nie sú vymeniteľné – vystružiť, vypuzdriť 
 4.Opotrebovanie funkčných plošiek váhadiel: opilovať alebo vymeniť   
 5.Vysoká hlučnosť: - správne nastaviť vôle ventilov 
              - napnúť alebo vymeniť rozvodový mechanizmus (reťaz, rozvodové kolesá, 

               napínacia skrutka)  
Pozn.Nastavenie vôle robíme po demontáži veka hlavy. U nových typov sa vôľa nastavuje samostatne – 
hydraulicky. Vôľa sa kontroluje každých 5000 – 10000 km v správnom okamihu, napr. pri HÚ tesne po 
zapálení zmesi, alebo pri striedaní ventilov. Napr. prvý valec pri striedaní štvrtého valca. 
 
PORADIE ZAPAĽOVANIA:   dvojvalec 1,2 

trojvalec  1,3,2 
štvorvalec 1,3,4,2; 1,2,4,3 
šesťvalec 1,5,3,6,2,4; 1,6,3,4,2,5 
osemvalec 1,6,2,4,8,3,7,5 
dvanásťvalec 1,12,9,4,5,8,11,2,3,10,7,6 

(prvý valec pri motoroch pozdĺžnych je vpredu v smere jazdy, pri priečnych najďalej od spojky). 
 
VÝMENA  POHONU  ROZVODU 

 
Vôľa v pohone ovplyvňuje predstih a je povolená tolerancia kolísania predstihu pri chode naprázdno  
± 5°. Ak vôľu neodstránime napnutím reťaze, meníme obyčajne reťaz aj kolesá: 
1.Sprístupniť. 
2.Označiť vzájomnú polohu súčiastok. 
3.Ak nemám napínanie, párovať kolesá (sú triedené A,B,C).  
4.Rešpektovať pokyny výrobcu. 
5.Pri doťahovaní použiť momentový kľúč. 
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VAČKOVÝ  HRIADEĽ 
 
Vačky sa poškodia len vtedy, ak boli zle tepelne spracované – konśtrukcia viď. Automobily 

 
HLAVA  VALCOV 

 
Ak chceme demontovať ventily, demontujeme hlavu valcov. Potom: 
1.Hlavu položíme na stôl. 
2.Klátikom podložíme taniere ventila a pákovým prípravkom stlačíme misku s pružinou. 
3.Vyberieme klinky, pružinu a ventil. 
Pri spätnej montáži nesmieme zameniť ventily a musíme kontrolovať tesnosť (krieda + benzín do 
potrubia, farba, vzduch + petrolej – bublinky). 
 
KOMPRESNÉ  POMERY A TLAKY 

 
CIEĽ: 1.Vedieť uviesť definície a hodnoty kompresných tlakov. 
           2.Vedieť popísať kontrolu kompresného tlaku. 
 
Spaľovací priestor je objem nad piestom v HÚ. Pracovný priestor je súčet zdvihového objemu 
a spaľovacieho priestoru. Kompresný pomer sa vypočíta ako pomer pracovného priestoru ku 
spaľovaciemu priestoru a udáva sa v desatinnom čísle v tvare 8,7 : 1. 
Kompresné tlaky ovplyvňujú výkon motora a jeho štart.  
Zníženie kompresného tlaku môže spôsobené:   1.Netestnosťou ventilov 

2.Podpálením ventilov 
3.Opotrebovaním ventilov 
4.Piestnymi krúžkami 

Tlaky sa merajú jednoduchými prístrojmi pri teplom motore a rozdiel medzi valcami môže byť 20%. 
V prípade väčšieho rozdielu viď. vpredu. 
 
OPOTREBENIE  MOTORA 
Opotrebenie motora závisí od: 1.Chladenia 

2.Mazania 
3.Materiálu 
4.Kvality údržby. 

 

7. PALIVOVÁ  SÚSTAVA  ZÁŽIHOVÝCH 
MOTOROV  

 
7,1 NÁDRŽE 

 
CIEĽ: Vedieť popísať poruchy nádrží, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
NÁDRŽ - Je výrobok z plechu, alebo plastu. Skúšame ju na tlak pod vodou. V prípade netesnosti 
spájkujeme a opätovne skúšame na tlak – pod vodou. Plastové nádrže vymieňame. 
Ak treba nádrž zvárať, musíme nádrž vyvetrať a dobre povyplachovať vodou – nedokonalé odstránenie, 
lebo benzín sa s vodou nemieša. Radšej pary vytláčame CO2, ktorý je ťažší ako vzduch, a preto plniaci 
otvor musí  byť hore, alebo dusíkom. Pri zváraní nestojíme oproti otvoru. 
Ak vyrovnávame steny, obnovujeme ochranný náter a skúšame na tlak – tesnosť. 
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7,2 PALIVOVÉ  ČERPADLO 
 

CIEĽ: Vedieť uviesť poruchy palivového čerpadla, ich príčiny a odstraňovanie. 
 
Palivové čerpadlo má horný a spodný diel, medzi ktorými je membrána. Pohon je od vačkového 
hriadeľa, alebo podtlakový – podtlak v kľukovej skrini alebo elektrický pohon. 

 
Obr. 115 – Schéma membránového palivového čerpadla: 1 – nasávanie paliva, 2 – nasávací ventil, 
                  3 – čerpací priestor, 4 – výtlačný ventil, 5 – výtlak, 6 – membrána, 7 – výtlačná pružina 
                  membrány, 8 – dvojramenná páka, 9 – pracovná vačka 
 

 
Obr. 116 – Palivové čerpadlo vozidiel Lada 2101, 2102, 2103: 1 – výtlačné hrdlo, 2 – čistič, 
                  3 – teleso, 4 – nasávacie hrdlo, 5 – veko, 6 – nasávací ventil, 7 – tlačná tyčka, 8 – páčka 
                  ručnej dopravy paliva, 9 – pružina, 10 – výstredník, 11 – vahadlo, 12 – páčka 
                  mechanickej dopravy paliva, 13 – spodné veko, 14 – vnútorná dištančná vložka, 15 – 
                  vonkajšia dištančná vložka, 16 – výtlačný ventil 
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Poruchy: 1.Znečistené sitko čističa paliva: - uvoľniť strmeň a vybrať nádobku so sitkom  
- prefúknuť sitko vzduchom a vyprať v benzíne 
- poskladať čistič paliva 

2.Poškodenie membrány: - demontovať čerpadlo z auta a demontovať odkaľovač, hornú časť od  
    spodnej 
  - demontovať ventily, vyčistiť benzínom 
  - vymeniť membránu (každých 50000 km)  
  - pružinu membrány nenaťahovať   

      - pri montáži ventily vložiť do čerpadla a nasávací ventil upevniť 
  - do spodku vložiť pružinu a membránu, ktorú spojíme s ovládacou páčkou 
  - páčku stlačíme a medzi spodok čerpadla a páčku vložíme tyč ∅5     
  - čerpadlo zmontujeme tak, že ak je príruba vpredu odkaľovač je vpravo 

3.Upevnenie čerpadla:    - hrúbka tesnenia sa nesmie meniť, lebo tým zmením  množtvo paliva 
4.Odkaľovanie čerpadla:  - kaly môžu spôsobiť netesnosť ventilov, preto aspoň raz do roka čerpadlo 

     čistíme 
   - po vyčistení kontrolujeme tesnosť a výkon: a) nasatie z hĺbky 15m za 16s. 

             b) dodávka paliva 15l/hod.   
                 a pretlak paliva na výstupe 
                  17,7 kPa. 

Pozn. Tesnenia a dilatačné vložky sa kombinujú, lebo dilatačné vložky sú troch hrúbok: 
a) 0,27 – 0,33 mm 
b) 0,7 – 0,8 mm 
c) 1,2 – 1,3 mm 

 
 
Obr. 117 – Schéma na kontrolu nastavenia zdvihu tlačnej tyčky čerpadla: A – tesnenie s hrúbkou 
                  0,27 – 0,33 mm, B – tesnenie s hrúbkou 0,70 – 0,80 mm, d – zdvih tyčky 
 
 

7,3 KARBURÁTOR 
 

CIEĽ:Vedieť popísať poruchy karburátorov, ich príčiny a odstraňovanie. 
 

U karburátorov základné opravy spočívajú hlavne vo výmene poškodených súčiastok, čistení 
a nastavovaní. 
KONTROLA KARBURÁTORA: - kontrola veľkosti dyfúzora 

- kontrola trysiek (vodou 12 – 21°C teplou z výšky 
   1000 mm ) –  kalibrovanie trysiek 
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PLAVÁKOVÁ KOMORA: - vodu odstránime handričkou 
- ihlový ventil musí udržať podtlak 0,049 MPa  ± 10%, 
   v prípade netesnosti výmena. Po výmene nastavenie hladiny (   
   demontovať ovládanie druhého stupňa, veko s tesnením, 
   plavák,  veko dať zvisle, medzi veko a plavák dať tyč ∅10 
a jazýček sa musí ľahko dotýkať guličky ventilu, ohnúť jazýček). 

 
Obr. 118 – Podtlakové ovládanie druhého stupňa karburátora 32 EDSR pre vozidlá Škoda 105 / 120: 
                  16 – veko plavákovej komory, 17 – teleso plavákovej komory, 18 – ovládanie druhého 
                  stupňa, 19 – pružina membrány, 20 – membrána, 21 – vzdušník regulácie membrány 
                  druhého stupňa, 21A – vzdušník regulácie membrány prvého stupňa, 22 – prípojka 
                  podtlaku, 1ST – prvý stupeň, 2ST – druhý stupeň 

 
Obr. 119 – Nastavenie plaváka prehýbaním jazýčka závesu plaváka (druhá poloha plaváka, 
                  čiarkovaná, platí pre vychýlenie plaváka do spodnej polohy 
 
ČISTENIE SITKA: - prefúknuť vzduchom, vyprať v benzíne 
AC PUMPA: - karburátor naplniť palivom, 10-krát zapumpovať v intervaloch 3 – 4 sekúnd, a množtvo 

     paliva merať. Porovnať s údajmi výrobcu. 
  - akceleračný mechanizmus mažeme kvapkami oleja do lanovodu. 

NASTAVENIE ŠKRTIACICH KLAPIEK: - karburátor škrtiacimi klapkami hore, uvoľniť 
            nastavovacie skrutky, prípravok 3 mm od okraja klapky,  
            skrutkovať skrutky až do 0,1 – 0,12 mm na meradle 
            prípravku. 

Obr. 120 - Meranie nastavenia škrtiacich klapiek pomocou prípravku 
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NASTAVENIE ZÁKLADNEJ POLOHY SKRUTIEK VOĽNOBEHU:  
- skrutku voľnobehu uzavrieme 
- skrutku prídavného vzduchu od uzavretej polohy otočíme 4x180°  
- skrutku voľnobehu 5x180° a mierne dotiahneme, aby skrutky dosadli do sediel. 
NASTAVENIE VOĽNOBEHU: - skrutkou prídavného vzduchu (korelačná skrutka otáčok) doprava 

               otáčky klesajú, doľava otáčky stúpajú 
            - pri teplote oleja 70°a bezchybné zapaľovanie 

ODPOJOVAČ TRYSKY VOĽNOBEHU: - pri odpojovaní vodiča cvaká 
TRYSKY: - očistenie acetónom, benzínom, petrolejom + drevo. 
 
 Tabuľka 2: Príklad osadenia karburátorov 
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Tabuľka 3 – Najčastejšie poruchy karburátorov a ich odstránenie 
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ELEKTRICKÝ  KARBURÁTOR 
 
Pred spustením motora je mikrospínač vypnutý pákou. Táto páka ovláda škrtiacu klapku druhej 
komory. Nastavovacia ihla prekrýva odvzdušňovací kanál sústavy voľnobehu. Pri spustení motora 
elektronický riadiaci blok blokuje okruh elektropneumatického ventilu, ktorý otvára prístup 
z nasávacieho potrubia do priestoru. Membrána odďaľuje pôsobením podtlaku ihlu a otvára kanál. 
Zdvih membrány môžeme nastaviť. Pri otvorení škrtiacej klapky prvej komory sa páka pootočí doľava. 
Tým sa uvoľní páka mikrospínača, ktorý zapne a privedie napätie k elektropneumatickému ventilu. Ak 
má motor 1600 l/min, vypne síce elektronicky riadiaci blok, ale elektromagnetický ventil zostáva 
v zapnutej polohe, pretože ho ovláda mikrospínač. Pri jazde núteným voľnobehom (brzdenie motorom, 
jazda z kopca so zaradeným rýchlostným stupňom), pri prudkom zatvorení škrtiacej klapky pritlačí 
páka na páčku mikrospínača a vypne ju. Elektropneumatický ventil sa vypne, uzavrie prístup podtlaku 
do priestoru a spojí ho s atmosférou prostredníctvom ovzdušňovacej skrutky. Ihla uzavrie kanál, čím sa 
zamedzí prístupu zmesi do motora. Pri poklese otáčok na 1200 l/min sa zapne elektrický riadiaci blok 
a elektropneumatický ventil je pod napätím. Zapne a podtlak postupuje k ekonostatu. Začína prívod 
palivovej zmesi zo sústavy voľnobehu a motor opäť pracuje. 

 
Obr. 121 – Schéma karburátora typu VAZ 2105 s elektronicky riadenou sústavou voľnobehu: 
                  1 –nasávacie potrubie, 2 – ovládacia páka škrtiacej klapky, 3 – páćka mikrospínača, 
                  4 –mikrospínač, 5 – elektronický riadiaci blok, 6 – rozdeľovač, 7 – zapaľovacia cievka, 
                  8 – akumulátor, 9 – elektropneumatický ventil, 10 – gumová hadica, 11 – gumová hadica, 
                  12 – podtlakový priestor ekonostatu, 13 – ihla, 14 – odvádzací kanál sústavy voľnobehu 
 

7,4 NASÁVACIE  POTRUBIE 
 

Nasávacie potrubie zážihových motorov musí zaisťovať rovnomerné rozdelenie palivovej zmesi (zmes 
paliva so vzduchom) do jednotlivých valcov. Na viacvalcových motoroch je nasávacie potrubie dlhšie 
a pri náhlych zmenách smeru prúdenia sú čiastočky rozprášeného paliva hnané zotrvačnými silami 
a narážajú na steny potrubia. Aby sa dosiahlo rovnomerné plnenie, potrubie býva rôzne tvarované 
a časti, ktoré vedú k zle plneným valcom, majú väčšie prietokové prierezy. Z toho dôvodu majú motory 
s väčším počtom valcov viac karburátorov (napr. jeden karburátor plní dva valce). Príruby nasávacieho 
potrubia musia dobre tesniť, aby sa do systému nenasával falošný vzduch. 
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8. PORUCHY MOTOROV SO VSTREKOVANÍM 
BENZÍNU 

 

8,1 K – JETRONIC, KE – JETRONIC 
 

CIEĽ: Vedieť vymenovať a popísať poruchy K, KE – Jetronica, ich príčiny a odstraňovanie 
skupina závada porucha - číslo 

A studený motor neštartuje, zhasína 2,4,6,7,10,15,16,17 
B teplý motor neštartuje alebo zhasína 1,2,3,6,11,14,15,16,17 
C nepravidelný voľnobeh pri ohreve motora 1,4,8,10,15,16,17 
D nepravidelný voľnobeh teplého motora 1,2,8,11,12,15,16,17 
E motor nemá žiadaný výkon 1,2,9,11,12,17 
F motor vynecháva pri plnom zaťažení 2,6,11,13,15 
G neuspokojivý výkon motora 1,2,11,12,13,16,18 
H motor ide tvrdo 2,3,8,15,17 
I vysoká spotreba paliva 8,12,17 
K zlé zloženie výfukových plynov 1,2,9,11,12,13,16,17 
L vysoké CO pri voľnobehu 2,8,12,17 
M nízke CO pri voľnobehu 1,2,17 
N vysoké voľnobežné otáčky 5 
O motor naštartuje, točí sa a za krátky čas zhasne 6,9,11,12,13 

číslo 
poruchy 

príčina 
poruchy 

odstránenie  
poruchy 

1 netesný podtlakový systém preskúšať tesnosť sacieho systému 
2 páka merača množstva vzduchu a riadiaci piest 

idú ťažko 
prekontrolovať uloženie piesta 

3 zle nastavená páka merača množstva vzduchu nastaviť správnu polohu páky 
4 prídavný vzdušník neotvára kontrola pohľadom, u studeného motora 

musí byť clona čiastočne otvorená 
5 prídavný vzdušník nezatvára kontrola pohľadom, u teplého motora 

musí byť clona zatvorená 
6 nefunguje palivové čerpadlo kontrolovať napätie (min. 11,5 V, kontrola 

sacieho a výtlačného potrubia 
7 poškodené zariadenie pre studený štart kontrola termočasového spínača a ventilu  

studeného štartu 
8 netesný ventil studeného štartu kontrola systémového tlaku, výmena ventilu 
9 riadiaci tlak v rozdeľovači množstva paliva je 

vysoký 
kontrola tlaku - má dodávať 160 - 240 cm3 / 
min. 

10 riadiaci tlak studeného motora je mimo tolerancie nastaviť pri izbovej teplote 
11 vysoký riadiaci tlak teplého motora nastaviť regulátor riadiaceho tlaku 
12 riadiaci tlak teplého motora je malý kontrola napätia (min.11,5 V) 
13 systémový tlak je mimo tolerancie kontrolovať množstvo dodávaného paliva 

(o,75 l / 30s) 
14 netesný palivový systém kontrola tesnosti systému, pretesniť 
15 vstrekovací ventil netesní, nízky vstrekovací tlak kontrola ventilov, tesnosi a otváracieho tlaku 
16 nerovnaké množstvo paliva kontrola množstva paliva pri voľnobehu, 

zaťažení, 
výmena rozdeľovača 

17 základné nastavenie voľnobehu kontrola otáčok, nastavenie otáčok a CO 
18 škrtiaca klapka neotvára naplno krivý hriadeľ škrtiacej klapky - výmena 

Tabuľka 4 – Plán vyhľadávania závad systému K,KE – Jetronic 
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8,2 L – JETRONIC 
 
CIEĽ: Vedieť vymenovať a popísať poruchy L - Jetronica, ich príčiny a odstraňovanie 
skupina závada porucha - číslo 

A motor sa nedá naštartovať 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,15,16,20,24 
B motor naskočí a zhasne 1,6,9,15,16,20,24 
C nepravidelný voľnobeh, vysoké 

alebo nízke otáčky voľnobehu 
4,7,10,11,12,17,20,21,23,24 

D zlé zloženie výfukových plynov 6,8,10,2,21,24 
E motor vynecháva vo všetkých režimoch 1,8,19,20,24 
G motor nedosahuje plný výkon 8,11,12,14,18,20,21,24 
H vysoká spotreba paliva 4,8,11,13,15,16,20,22,24 
I pri voľnobehu vysoké CO 4,8,13,15,16,20,22 
J pri voľnobehu nízke CO 8,10,11,12,20,23 

číslo  
poruchy 

príčina závady odstránenie závady 

1 kombinované alebo riadiace relé 
nefunkčné 

preskúšať napätie a vedenie k relé, príp. 
relé vymeniť 

2 elektrické palivové čerpadlo nepracuje kontrola napätia do kombinovaného relé, 
k čerpadlu, kontrola poistiek, výmena 
čerpadla 

3 nepracuje ventil studeného štartu premerať napätie a odpor ventilu, kontrola 
termočasového spínača 

4 netesní ventil studeného štartu tlakom skúšať tesnosť, pretesniť 
5 poškodený termočasový spínač prekontrolovať podľa údajov vo všetkých 

teplotných režimoch 
6 pri studenom motore neotvára prídavný  

vzdušník 
kontrolovať spoje na tesnosť, 
priechodnosť a elektrickú funkciu 

7 pri teplom motore nezatvára prídavný 
vzdušník 

kontrolovať funkciu vzdušníka, vymeniť 
vzdušník 

8 poškodený merač množstva vzduchu kontrolovať pohyblivosť merača, vyčistiť 
prípadne vymeniť merać 

9 nedobrý kontakt v meraći vzduchu merať odpor medzi svorkami 36 a 39. 
Pri uzavretej klapke odpor nekonečný 

10 netesný sací systém kontrola tesnosti, pretesnenie 
11 poškodené vstrekovacie ventily kontrola činnosti, ak po odpojení zásuvky 

sa nezmenia otáčky motora, ventil 
vymeniť 

12 nie je tlak paliva alebo je malý kontrolovať čerpadlo, filter, regulátor tlaku, 
potrubie 

13 tlak paliva je vysoký kontrolovať potrubie medzi tlakovým 
regulátorom, sacím potrubím a nádržou 

14 množstvo paliva je veľmi malé kontrola palivového čerpadla, filtra, 
výmena 

15 riadený štart studeného motora v riad. 
jednotke je poškodené 

vymeniť riadiacu jednotku 

16 poškodený snímač teploty motora zmerať odpor, výmena 
17 úplne sa nezatvára škrtiaca klapka kontrolovať chod klapky, tiahlo plynu, 

zoradiť klapku 
18 úplne sa neotvára škrtiaca klapka kontrolovať chod klapky, tiahlo plynu, 

zoradiť klapku 
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19 voľné kontakty, nedobré ukostrenie, zle 
zastrčené zásuvkové spoje 

kontakty očistiť, spoje preskúšať 

20 prerušený zväzok vodičov na prívode 
k zásuvke 

vyhľadať poškodené vodiče, skúšať 
odrušenie alternátora, regulátora a zapaľ. 

21 poškodený potenciometer škrtiacej klapky kontrola funkcie kontaktov pre voľnobeh 
a plnú záťaž, výmena potenciometra 

22 vysoký obsah CO vo výfukových plynoch nastaviť skrutku bohatosti zmesi, príp. 
voľnobežné otáčky 

23 nízky obsah CO vo výfukových plynoch nastaviť skrutku bohatosti zmesi, 
príp.voľnobežné otáčky 

24 poškodená riadiaca jednotka pomocou skúšobného programu preskúšať 
riadiacu jednotku, príp. vymeniť. 

Tabuľka 5 – Plán vyhľadávania závad systému L – Jetronic 
 

Pozn. Pred vyhľadávaním závad je nutné zoradiť motor, zapaľovanie a ostatné prístroje musia byť  
          v správnom technickom stave. 
 

POPIS NIEKTORÝCH KONTROL: 
 

1) Kontrola palivového čerpadla:  
Prepojením svoriek 87 a 30 na riadiacom relé sa musí čerpadlo rozbehnúť. Napätie nesmie 
klesnúť pod11,5 V. Prúd pretekajúci čerpadlom musí byť 9,5 A.Za 30 s musí čerpadlo 
načerpať 700 cm3 paliva. 

 
2) Kontrola ventilu studeného štartu 

Demontovaný ventil studeného štartu umiestniť do skúšobnej nádoby, priviesť palivo a zapojiť 
zástrčku ventilu studeného štartu. Odpojiť zástrčku termočasového spínača a čiernočervený 
vodič ukostriť. Odpojiť viacpólovú zástrčku z riadiacej jednotky zapaľovania. Pri štartovaní 
motora musí ventil studeného štartu striekať palivo v tvare kužeľa, tryska ventilu musí ostáť 
suchá. 

 
3) Kontrola termočasového spínača: 

Odpojiť zástrčku termočasového spínača a vyskrutkovať spínač. Pri teplote 35° C má byť 
zopnutý 8 s. Číslo na spínači udáva dobu zopnutia pri teplote 20°C. Odpor pri teplote 30°C 
medzi svorkou G a kostrou má byť 25 – 45 Ω. Medzi svorkou V a kostrou 0 Ω. Medzi 
svorkami V a G 25 – 40 Ω.  

 
4) Kontrola snímača teploty motora 

Odpojiť zástrčku a demontovať snímač teploty. Snímač vložiť do chadničky alebo do horúcej 
vody a merať odpotr pri rôznych teplotách: 

 
-10°C  8,2 – 10,5 kΩ 
 20°C  2,2 – 2,7 kΩ 
 80°C  300 – 360 Ω 
 

5) Kontrola šupátka prídavného vzduchu: 
Kontrolovať pri studenom motore. Odpojiť zástrčku šupátka prídavného vzduchu a medzi 
kontakty zástrčky pripojiť voltmeter. Pri štarte musí voltmeter ukázať napätie akumulátora. 

 
6) Kontrola spínača škrtiacej klapky: 

Odpojiť zástrčku spínača škrtiacej klapky a medzi svorky 2 a 18 zapojiť ohmmeter. Odpor 
musí byť 0 Ω. Pridaním plynu po cvaknutí spínača musí byť nekonečný odpor. Potom 
ohmmeter pripojíme medzi svorky 3 a 18 a hodnota odporu pri cvaknutí spínača po zošľapnutí 
plynového pedálu musí byť 0 Ω. 
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9. PALIVOVÁ  SÚSTAVA  VZNETOVÝCH 
MOTOROV 

 
Obr. 122 – Schéma palivovej sústavy vznetového motora: 1 – palivová nádrž, 2 – dvojcestný kohút, 
                  3 – prívodová rúrka, 4 – hrubý čistič paliva, 5 – palivové čerpadlo, 6 – výtlačná rúrka, 
                  7 – jemný čistič paliva, 8 – spojovacia rúrka, 9 – vstrekovacie čerpadlo, 10 – pretlakový 
                  ventil, 11 – odpadová rúrka, 12 – vysokotlakové rúrky, 13 – vstrekovač, 14 – odpadová 
                  rúrka vstrekovačov, 15 – ručná pumpička, 16 – odvzdušnenie jemného čističa, 17 –matica, 
                  18 – olejová mierka, 19 – pohon čerpadla (spojka) 
 

9,1 NÍZKOTLAKOVÝ  OKRUH 
 

CIEĽ: Vedieť popísať poruchy nízkotlakového okruhu, ich príčiny a odstraňovanie v jednotlivých 
            elementoch obvodu. 
 
Palivové čerpadlo: - môže byť poháňané vačkou vstrekovacieho čerpadla 

- samostatnou vačkou 
- vačkou vačkového hriadeľa 
 

Vytvára tlak 100 – 150 kPa a dodáva viac paliva ako treba. 
Prebytok paliva -nafta sa vracia do nádrže cez výmeník tepla vo výfukovom potrubí (ohrev 

       parafínových zložiek v zime). 
 

Nízkotlaký okruh tvorí: - palivová nádrž 
- palivové čerpadlo 
- čistič paliva 
- nasávací kanál vstrekovacieho čerpadla 
- zberné (odpadové) potrubie 
 

Palivové čerpadlo nasáva palivo z nádrže cez hrubý čistič a dvojcestný kohút pomocou rúrky, ktorá 
siaha až na dno nádrže. Palivové čerpadlo môže poháňať vačka vstrekovacieho čerpadla, samostatná 
vačka alebo vačka priamo z vačkového hriadeľa ventilového rozvodu. Palivo prechádza cez čistič, ktorý 
býva spojený s čerpadlom a dostáva sa do pracovného priestoru palivového čerpadla. Z palivového 
čerpadla s pretlakom 100 kPa až 150 kPa vstupuje do dvojstupňového čističa paliva. Čistič má filtračnú 



 65

vložku pre hrubé a jemné filtrovanie. Palivo potom prichádza do nasávacieho kanála vstrekovacieho 
čerpadla. Palivové čerpadlo musí dodávať vždy väčšie množstvo paliva ako spotrebuje motor. Prebytok 
paliva sa vracia odpadovým potrubím späť do nádrže. Pred vstupom do nádrže prechádza nafta cez 
výmenník tepla na výfukovom potrubí. Touto úpravou sa postupne zvyšuje teplota nafty v nádrži, čím 
sa zabráni tuhnutiu paliva pri nízkych teplotách. Nafta totiž obsahuje parafinické zložky, ktoré tuhnú už 
pri teplotách niekoľko stupňov pod 0°C, čím sa vyradí palivové aj vstrekovacie čerpadlo z činnosti. 

 
 

PALIVOVÉ  ČERPADLO 
 

Na plášti čerpadla musí byť označený smer toku paliva a ručné čerpadlo slúži hlavne na 
odvzdušňovanie. 
 
Poruchy: 
1.Nečistoty 
2.Opotrebenie jednotlivých častí – výmena 
Ak čerpadlo nedodáva palivo, alebo dáva málo, musí ísť o poruchu. 
Palivové čerpadlo palivovej sústavy vznetových motorov je vždy piestové. Piestové čerpadlo pracuje 
s vyšším tlakom (100 kPa – 150 kPa) ako membránové, ktoré sa používa pri benzínových zážihových 
motoroch (asi 50 kPa). Pohon zabezpečuje vačkový hriadeľ. Tlakom pružiny vykonáva piest súčasne 
nasávací a výtlačný pohyb. Spätný pohyb je ovládaný vačkou pomocou zdvíhadla. Čerpadlo dodáva 
neustále palivo, nezávisle od spotreby motora. Ak sa upchá okruh, piest sa zastaví, pretože pružina 
nemôže prekonať zvýšený tlak paliva. Tým sa zabráni poškodeniu ďalšej časti motora (napr. čističa). 
Palivové čerpadlo je vybavené ručnou piestovou pumpičkou, ktorá sa používa predovšetkým na 
odvzdušnenie palivovej sústavy. 
Na plášti palivového čerpadla býva šípkami označený prechod paliva čerpadlom. 
Poruchu palivového čerpadla môžu spôsobiť nečistoty v niektorej pohybujúcej sa časti čerpadla alebo 
opotrebovanie povrchu zdvíhadla piesta. Opotrebovanie piesta môže viesť k presakovaniu nafty okolo 
zdvíhadla do skrine a olejovej nádrže, čím sa olej riedi (oleja v nádrži zdanlivo pribúda).  
V takomto prípade sa doporučuje vymeniť čerpadlo za nové. Otvor v skrini čerpadla sa môže prebrúsiť, 
zalapovať a potom namontovať zdvíhadlo s väčším priemerom. Obidve časti musia byť dokonale 
lapované a zalícované s montážnou vôľou 0,002 mm až 0,004 mm. 
 
 

 
 
 
Obr. 123 – Činnosť piestového palivového čerpadla: a)nasávanie paliva, b) – prepúšťanie, 
                  c) výtlak s nasávaním, 1 – piest, 2 – pružina, 3 – vačka, 4 - zdvíhadlo 
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Ak čerpadlo nedodáva palivo alebo dodáva paliva málo, na príčine môžu byť tieto poruchy: 
 
PORUCHY     OPRAVY 
Palivová nádrž je prázdna   Nádrž naplniť 
Sito hrubého čističa zanesené, nasávacie potrubie upchaté Vyčistiť 
Hrubý čistič zavzdušnený    Odvzdušniť 
Prasknutá pružina piesta čerpadla   Vymeniť 
Visí piest čerpadla    Vyčistiť, prelapovať 
Upchatý odvzdušňovací otvor palivovej nádrže  Vyčistiť 
Zavzdušnené čerpadlo    Výtlačné potrubie uvoľniť a čerpadlo 
     naplniť palivom 
Netesné potrubie medzi palivovou nádržou a palivovým Preskúšať, utesniť a čerpadlo  
čerpadlom     odvzdušniť 
Ventily alebo piest čerpadla netesnia   Vyčistiť, vymeniť 
Zanesené sito v čističi na čerpadle   Vyčistiť 
Čiastočne zanesené potrubie   Vyčistiť 
Piest alebo zdvíhadlo sa zadiera   Vyčistiť, prelapovať 
 
 
PALIVOVÉ  POTRUBIE 

 
PORUCHY   OPRAVY 
Netesnosť  Pretesniť 
Nečistoty  Vyčistiť 
Zovzdušnenie Odvzdušniť 

Uvoľniť odvzdušňovacie slrutky. 
Ručne pumpovať, až kým palivo nezačne vytekať. 
Za stáleho pumpovania dotiahnuť odvzdušňovacie skrutky. 

 
ČISTIČE PALIVA 

 
Hrubý čistič - je súčasťou čerpadla a demontuje sa:  - uvoľniť maticu strmeňa 

- odklopiť strmeň 
- vybrať čistiacu vložku, vyčistiť 

 
 
Obr. 124 – Hrubý čistič paliva na palivovom čerpadle: 1 – drôtené sitko, 2 – prítlačná pružina,  
                  3 – tesniaci krúžok, 4 – sklenená nádoba 
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Jemný čistič – čistí sa každých cca 3000 km 

 
Obr. 125 – Jemný čistič paliva s plstenou vložkou: 1 – plášť, 2 – svorník, 3 – úplná skrutka, 
                  4 – tesnenie, 5 – matica, 6 – tesniaca podložka, 7 – veko, 8 – pružina, 9 – podložka 
                  pružiny, 10 – tesnenie veka, 11 – tesnenie, 12 – čistiaca plstená vložka, 13 – sito vložky,  
                 14 – tesnenie, 15 – výpustná skrutka, 16 – tesnenie 
 
Postup čistenia:           - odskrutkovať hornú skrutku 

- odpojiť potrubie 
- odskrutkovať maticu spájajúcu horný diel so spodným 
- odskrutkovať výpustnú skrutku 
- vybrať veko, pružinu a vnútrajšok prepláchnuť naftou 

 
-   vybraťčistiacu vložku, sitko, prefúknuť vzduchom a prepláchnuť benzínom,   
    alebo petrolejom 
-  vložiť vložku do plášťa, dotiahnuť vnútornú skrutku, nasadiť podložku, 

pružinu, tesniace veko 
-   veko nedoťahovať, ručne čerpáme palivo a až po naplnení filtra dotiahneme 

veko 
-  pripojíme potrubie, odvzdušňovaciu skrutku a filter odvzdušniť 

Po treťom čistení vložku meníme. 
Lamelový čistič           - vyskrutkovať skrutku, vložiť veko a vybrať svorníky. 

               -  uvoľním matice svorníka, uvoľním aj lamely, ktoré očistíme štetcom   
a prepláchneme benzínom.  

 

9,2 VYSOKOTLAKOVÝ  OKRUH 
 

CIEĽ: Vedieť vymenovať časti vysokotlakového okruhu, popísať ich činnosť, poruchy, ich príčiny 
           a odstraňovanie 
 
Radové vstrekovacie čerpadlo – vysokotlaká časť musí byť dokonale odvzdušnená, aby nedochádzalo 
k pretekaniu nafty – kavitačné opotrebenie vysokotlakého potrubia. 
Regulačná   hrana riadi množstvo dodávaného paliva ( pri otáčaní , piesta alebo púzdra doľava sa dávka 
zväčšuje a otáčaním doprava zmenšuje. Ak je zvislá drážka oproti plniacemu – prívodnému otvoru, 
dávka je nulová, lebo všetko  palivo sa vytláča naspäť do nasávacieho potrubia čerpadla. 
Vstrekovacie čerpadlo má toľko pracovných jednotiek, koľko valcov má motor. 
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Obr. 126 – Pracovná jednotka vstrekovacieho čerpadla: 1 – valček čerpacej jednotky, 2 – piestik 
                  čerpacej jednotky, 3 – hrebeňová regulačná tyč, 4 – regulačná objímka, 5 – vratná 
                  pružina, 6 – palivový kanál, 7 – vačka čerpacej jednotky, 8 – spätný ventil, 9 – vačkový 
                  hriadeľ vstrekovacieho čerpadla, 10 – zdvíhadlo, 11 – výstedník, 12 – dvojramenná 
                  regulačná páka, 13 – závažie regulátora, 14 – pružina regulátora, 15 – páčka regulátora, 
                  16 – objímka regulátora, 17 – spúšťacie zariadenie, 18 – maximálna poloha regulačnej 
                  tyče, 19 – smer pridávania paliva 
 
 

 
 
Obr. 127 – Princíp regulácie dávky paliva: 1 – zvislá drážka, 2 – vodorovná drážka, 3 – regulačná 
                  hrana, 4 – plniaci otvor, 5 – začiatok vstreku, 6 – koniec vstreku, 7 – horná úvrať piesta, 
                  8 – dolná úvrať piesta, a – čerpacia jednotka, b – okamih začiatku vstreku, c – okamih 
                  konca vstreku, d – poloha bez dodávky paliva - ,,STOP“, e – pohľad na hrany, ktoré 
                  riadia začiatok a koniec vstreku: 1 – hrana piesta, ktoré riadi začiatok vstreku,2 – hrana, 
                  ktorá riadi koniec vstreku, 3 – prívod nafty, 4 – pracovný valček, 5 – piest 
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DEMONTÁŽ  ČERPADLA 

 
1. Používať predpísané a normalizované náradie 
2. Odpojiť všetky rúrky (na vstrekovačoch uvoľniť a otočiť) 
3. Odpojiť prívod paliva, odpad paliva. Pred odpojením uzavrieť kohútik a ak je čistič nad čerpadlom, 
    vypustiť naftu z čističa. 
4. Odpojiť ovládacie ťahadlo guľového čapu, páčky regulátora, prípadne presuvníka vstreku. 
5. Kontrola vzájomnej polohy rysiek na nastaviteľnej časti spojky a v skrini čerpadla 
6. Uvoľniť všetky skrutky a čerpadlo mierne vysunúť z lôžka v smere osi pohonu, čím sa uvoľní pružná 
    vložka spojky, ktorú vyberieme. Vyberieme celé čerpadlo. 
 
Pri ďalšej demontáži čerpadla po nadvihnutí vrchnej časti, pridržíme misky s pružinami a piestami 
všetkých valcov (lapované plochy). Zámená súčastí navzájom nemožná. Súčiastky čistíme v nafte alebo 
v petroleji, a lapované plochy nechytáme rukami. 
Kontroly: 
1. Ryska na veku označujúca začiatok dávky 
2. Ľahkosť pohybu regulačnej tyče, kontrola vôle (max.0,2 mm) 
3. Kontrola dorazu regulačnej tyče 
4.Kontrola axiálnej vôle vačkového hriadeľa 
5.Kontrola ľahkosti chodu mechanizmu regulátora (bez spružín) 
6.Mŕtvy chod regulačnej tyče 
7.Ľahkosť pohybu regulátora na náboji spojky, axiálna vôľa max. 0,03 mm 
8.Kontrola dotiahnutia a zaistenia matíc, čapov.... 
 
MONTÁŽ  ČERPADLA  NA  MOTOR 

 
1.Piest prvého valca do predpísanej polohy 
2.Ustaviť rysky na spojke a skrini čerpadla 
3.Vložiť pružnú vložku spojky, čerpadlo nasunúť na určené miesto a upevniť 
4.Kontrola rysiek 
5.Pripojenie všetkých potrubí 
6.Pripojenie ovládania 
7.Skontrolujeme činnosť ovládania, načerpáme palivo, systém odvzdušníme a naštartujeme motor 
Ak máme čerpadlo s konštantným začiatkom dopravy paliva, prvý piest do HÚ kompresného zdvihu, 
potom pootočíme proti smeru otáčania hod. o toľko stupňov, koľko má byť predstrek (pozor na vôle). 
Ak má čerpadlo konštantný koniec dopravy, nastavíme do polohy pred HÚ kompresného zdvihu piest 
valca zodpovedajúci piestu vstrekovacej jednotky najvzdialenejšej od spojky vstrekovacieho čerpadla. 
 
Číslovanie motorov 

 
Obr. 128 – Číslovanie poradia valcov: 1 – zotrvačník, (šípka ukazuje směr jazdy při normálnom 
                  namontovaní motora do vozidla) 
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Ak nie sú značky pre HÚ vyberieme vstrekovač a do otvoru vsunieme číselníkový odchylkomer 
s prípravkom. Max. odchýlka zodpovedá HÚ. 
Uhol predstihu vstreku nastavíme podľa rysiek na zotrvačníku (výrobca), alebo podľa obvodovej dĺžky 
zotrvačníka. 
l = π.d. α/360 
kde l – časť obvodu zotrvačníka 

d – priemer zotrvačníka 
α - predpísaný predstrek 

Mastenie čerpadiel: 1.Ložiská a zdvíhatká piestov 
2.Regulátor – množstvo oleja kontrolujeme a dopĺňame po každých 1500 km 
3.Presuvník vstreku 

 

PORUCHY  ČERPADIEL 
 

1.Poškodený článok – sluchom 
2.Nadmerné opotrebenie – výmena 
3.Pri dlhodobom nejazdení nafta vylučuje živicu – zalepenie (vypustím naftu a zakonzervovať 
                                     petrolejom) 
 

ODVZDUŠŇOVANIE  ČERPADLA 
 

Po zásahu do palivovej sústavy: 
1.Odvzdušniť čistič paliva 
2.Uvoľniť axcelerátor, odvzdušňovacie skrutky 
3.Nastaviť max. dávku a odvzdušňovať buď     pumpovaním ručným dopravným čerpadlom, alebo 
   otáčaním motora, vačkového hriadeľa čerpadla 
4.Skrutky doťahujeme pri stálom čerpaní 
5.Vačkovým hriadeľom otáčame tak dlho, kým sa nenaplnia všetky potrubia – zvýšený odpor 
Pozn. Ak čerpadlo nemá zubovú spojku, odmontujeme pozdĺžne viečka vstrekovacieho čerpadla  
a skrutkovačom pod zdvíhatkami pohybujeme piestom. 

 
Obr. 129 – Ručné čerpanie piestom vstrekovacieho čerpadla (správne nasadenie skrutkovača) 
 
VSTREKOVAČE 

 
Skladajú sa z: držiaka a vlastnej trysky, na vstrekovač sa pripevňujú potrubia a vo vnútri je tlačná tyčka 
s pružinou. 
 

 
Obr. 130 – Vstrekovacie trysky: a – jednootvorové, b – viacotvorové, c – čapové 
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Tryska sa môže zapchať: - čistenie nie ostrými a tvrdými predmetmi (vypláchnutím naftou, prefúknutím 
       vzduchom, drevenou trieskou) 

- nové trysky pred použitím umyjeme v palive 
- tesniace plochy čistíme pomocou vŕtačky a mäkkého dreva 
- ihla musí dole padnúť vlastnou váhou 
- nastavovanie otváracieho tlaku robíme buď skrutkou, alebo vkladaním 
  kalibrovaných podložiek pod pružinu 

 
Obr. 131 – Vstrekovač: a – vstrekovacia tryska čapová, b – vstrekovač s otvorenou tryskou, 
                  1 – čistič paliva, 2 – kanálik paliva, 3 – vstrekovacia otvorová tryska, 4 –ihla vstrekovacej 
                  trysky, 5 – pružina vstrekovača, 6 -  tlačná tryska, 7 – odpadová rúrka, 8 – nastavovacia 
                  skrutka 
VYSOKOTLAKOVÉ  POTRUBIE 

 
- Pulzujúce tlaky, kmitanie podloženia   -  časté poruchy 
 

 Pozn. Pri výmene používať predpísané originálne náradie (koncovky, dĺžky, svetlosť, hrúbka steny...) 
 
KONTROLNÉ  PRÍSTROJE 

 

Na kontrolu palivovej sústavy vznetových motorov sa používajú: 
1.Univerzálne skúšobné stanice, ktoré zabezpečujú: 

1.1.Hydraulický náhon, ktorý zabezpečuje rovnomernosť a regulovateľnosť do 3000 
      otáčok 
1.2.Automatické počítanie zdvihov 
1.3.Odmeriavanie paliva 
1.4.Zaistenie začiatku skutočného vstreku 
1.5.Zaistenie rovnakých podmienok teploty ako u motora 
1.6.Kontrolu všetkých ovládacích prvkov 
1.7.Má vlastný elektromotor, ktorý zabezpečuje pohon vlastnej prevodovky a čerpadla 

2.Prenosná skúšačka umožňuje: 
2.1.Kontrolovať otvárací tlak bez demontáže 
2.2.Kontrolovať upchatie výtokových otvorov trysiek 
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Pri demontáži vstrekovača môžeme prístrojmi kontrolovať:  
- otvárací tlak  
- voľnosť pohybu ihly (praskanie, výkyvom tlaku)                        
- netesnosť – odkvapkávanie trysky (tolerancia otváracieho tlaku ± 20 MPa) 
- netesnosť vedenia – rýchly pokles tlaku po skončení vstreku 
 
Kontrolu tesnosti sedla ventilov urobíme pripojením skúšačky na hrdlo vstrekovacieho čerpadla 
a stláčaním paliva nad ventilom.  
Tesnosť piesta a valca – vyskrutkujeme hrdlo nákrutky a vyberieme kuželík výtlačného ventilu 
a nákrutku naskrutkujeme na vstrekovacie čerpadlo. Pripojíme skúšačku. Otáčaním vačky 
vstrekovacieho čerpadla sa pohybuje zdvíhadlo medzi ktorého podložku a piest vložíme mierku. 
 

10. MASTENIE  MOTOROV 
 

CIEĽ: Vedieť popísať poruchy, ich príčiny a odstraňovanie. 
 

Mazanie má za úlohu znížiť pasívne odpory. 
Poznáme: 
Mastenie mastnou zmesou – dvojtakty 
Mastenie miestne – maznice 
Mastenie roztrekom 
Tlakové mastenie 
Čerpadlo býva zubové, pohon ozubeným súkolesím od vačkového hriadeľa. 
 

 
 
 
Obr. 132 – Tlakové mastenie: 1 – nasávací kôš, 2 – zubové čerpadlo, 3 – čistič, 4 – poistný ventil, 
                  5 – ložiská vačkového hriadeľa, 6 – hlavné ložiská, 7 – ojničný čap, 8 – piestový čap 
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ZÁVADY: 1. Náhly pokles tlaku oleja: - nedostatok oleja 

 - prasknutie potrubia mazacej sústavy 
 - prasknutie pružiny poistného ventilu 
 - poškodenie ložiska kľukového hriadeľa 

 2. Náhly nárast tlaku   - upchatie 
 3. Pomalé klesanie tlaku:   - upchatie čističa oleja 

    - netesnosť čerpadla 
    - riedky olej 
    - opotrebenie hlavných čapov alebo ložísk K.H. 

Po prejdení určitého počtu km alebo hodín vymieňame olej aj v motore, ale aj v prevodovke 
a rozvodovke. 
1.  Vypustíme starý teplý olej 
2.  Naliať preplachovací olej a nechať motor bežať 15 minút 
3. Vypustiť preplachovací olej, počas vypúšťania motor zostaviť, vyčistiť a vymeniť olejový filter. 
4.  Namontovať zátku, olejový čistič a naliať olej 
Pozn. Preplachovací olej možno vypúšťať  pri zastavenom motore, po prepláchnutí ho možno zliať 
a použiť na nový preplach. 
Čerpadlo demontujeme po vypustení oleja a demontáži spodného veka. Odpojíme nasávacie hrdlo 
a čerpadlo rozoberieme. Pred kontrolou všetky súčasti vyčistíme. Pri montáži meníme tesnenia medzi 
vekom a skriňou a medzi motorom a čerpadlom. Čerpadlo montujeme naplnené olejom. 

 
Obr. 133 – Olejové zubové čerpadlo: 1 – skriňa čerpadla, 2 – ozubené hnacie koleso, 3 – ozubené 
                  hnané koleso, 4 – hnací hriadeľ 
 
Čističe oleja: - olej sa znečisťuje: - produktami oxidácie z horenia (karbón) 

- palivom presakujúcim zo spaľovacieho priestoru 
- nečistotami z okolia 
- kovovými časticami z opotrebovania 

Zbaviť olej nečistôt musí čistič. Čističe oleja môžu byť: - papierové 
- plstené 
- sitká  

Hrubý lamelový čistič - by sa mal ošetrovať po každej jazde pootočením lamiel. 
Štrbinové čističe - vložka sa prepiera v benzíne. Vložka sa nerozoberá ani neoškrabáva. Plstená vložka 
aj sito sa perú v benzíne a menia sa pri každej druhej výmene oleja. 
Odstredivý čistič - z rotora oškrabeme kal drevom, všetky časti perieme v benzíne a rotor skladáme 

         ryskami k sebe (vyváženie rotora). 
       - kontrolujeme axiálnu vôľu rotora po zmontovaní 0,5 – 1,5 mm. Po vypnutí motora 
         sa musí rotor točiť 0,5 minút (kontrola sluchom). 

Regulačný ventil -  zabraňuje nežiadúcemu nárastu tlaku oleja. 
Obtokový ventil  -  zaisťuje mazanie prípadne upchatie čističa 
Tlakový spínač, kontrola mazania  - pri zmene tlaku svieti kontrolka 
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ÚDRŽBA MAZANIA:  - rešpektovať pokyny výrobcu olejov a mazadiel 
- rešpektovať pokyny výrobcu automobilu 
- na rovnej vozovke pravidelná kontrola tlakového oleja    
- hladinu oleja pri zohriatom motore (medzi min. max.) 

 

11. CHLADENIE 
 

CIEĽ: 1.Vedieť popísať účel a druhy chladenia 
 2.Vedieť popísať poruchy chladenia, ich príčiny a odstraňovanie 
 

Chladenie má za úlohu odvádzať teplo a tým zabraňovať prehriatiu jednotlivých častí motora 
(spaľovanie oleja, samovznietenie, detonácie...). 
 
CHLADENIE  KVAPALINOVÉ 
 
Kvapalinové chladenie zabezpečuje teplotu 80 – 90 °C. Ak by teplota bola nižšia zhorší sa spaľovanie, 
vodné pary by kondenzovali – korózia. V súčasnosti sú chladiace sústavy pretlakové (pretlaková zatka 
chladiča – zvýši tlak na 30 kPa – zvýšenie teploty varu o 7 °C. Účinok chladenia sa zvyšuje 
ventilátorom. 

 
Obr. 134 – Chladenie hláv a valcov motocyklových      Obr. 135 – Kvapalinové chladenie s čerpadlom 
                  motorov: a – vodné samobežné termosifónové             1 – horná komora chladiča, 2 - 
                  b – vzduchové náporové, c – vzduchové nútené     spodná komora chladiča, 3 - 
                  (s ventilátorom)       chladiaci blok, 4 – plniace hrdlo 
         s pretlakovým uzáverom, 5 – odpa - 
         rovacia rúrka, 6 – vypúšťací kohút 
         7 – spojovacie vodné potrubie, 
         8 – čerpadlo, 9 – termostat, 10 –  
         teplomer kvapaliny, 11 – ventilátor, 
         12 – chladiaci plášť motora 
ÚDRŽBA SÚSTAVY:  
- kontrola hladiny kvapaliny v expanznej nádržke pri zastavenom motore 
- kontrola termostatu (otvára pri 78 – 82 °C a plneotvorený je pri 94 °C) 
- kontrola napnutia remeňa 
- kontrola tesnenia pod hlavou valcou 
- voda sa dopĺňa len pri studenom motore 
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ČISTENIE CHLADIČA: 
- veľmi opatrne, lebo steny sú tenké 
- kontrola hriadeľového krúžku na vodnom čerpadle pri úniku kvapaliny 
- kontrola nastavovacej skrutky ložiska čerpadla 
- raz za rok odstrániť vodný kameň 
- voda sa dolieva cez sitko 
- veľmi opatrné zaobchádzanie s chladičom 
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA: 
1.Preplach horúcim octom 
2.Roztokom kyseliny soľnej – 25 g kyseliny na 1 l vody. Po demontáži termoregulátora a teplomera 

naplníme sústavu roztokom a motor necháme bežať cca 45 minút. Po vypustení 3x prepláchneme 
vodou a naplníme chladidlom. 

   Roztokom HCl 1:10 naplníme sústavu a po 15 minútach niekoľko – krát  prepláchneme a zvyšky 
neutralizujeme čpavkom pridaným do chladiva. 

   Demontovaný chladič prepláchneme HCl 1:5 (2 minúty). Prepláchneme a neutralizujeme čpavkom. 
   Pozn. HCl neslobodno používať pri hliníku – rozleptáva 
3.Prípravkom P3  1 lyžica prípravku na 10 l vody – v motore necháme celý deň pri plnej prevádzke. Po 

vypustení prepláchneme vodou. 
4.Roztokom 1 kg pracej soli v 0,5 l petroleja s 10 l vody po vybratí termostatu necháme 10 – 12 hod. 

Potom motor naštartujeme a necháme bežať, pokiaľ roztok sa nezačne variť. Po vypustení 
preplachujeme cca 15 minút. 

 
DEMONTÁŽ  CHLADIČA 

 
1.Vypustiť chladiacu kvapalinu zo sústavy 
2.Demontovať hadice, kryty a chladič 
OPRAVA A MONTÁŽ:  1.Skúšanie tesnosti – stláčeným vzduchom vo vode 
       2.V prípade potreby oprava poškodených miest 
Ak je účinnosť čerpadla nízka – napnutie remeňa, poškodenie hriadeľa, alebo kolíka spájajúceho 
lopatkové koleso s hriadeľom. Ak do kvapaliny preniká tuk – zlé mazivo ložísk alebo veľa maziva. 
 
DEMONTÁŽ  VODNÉHO  ČERPADLA 

 
1.Vypustiť kvapalinu, demontovať hadice a klinový remeň 
2.Demontovať remenicu, matice upevňujúce čerpadlo 
3.Z hriadeľa vyberieme pero a hriadeľ vylisujeme, demontujeme dosku skrine 
4.Vyberime poistný krúžok zaisťujúci ložisko a ložisko vyrazíme 
5.Vyberieme tesniaci gumový krúžok  
 
MONTÁŽ  VODNÉHO  ČERPADLA 

 
Gumový krúžok natrieť tukom, dať do čerpadla a lisovať namazané ložisko  
Na dosku čerpadla prilepíme tesnenie, na dosadaciu plochu čerpadla dáme tesnenie a dosku k telesu 
pripevniť jednou skrutkou 
Do plastovej upchávky vložiť gumové tesnenie a kužeľovú pružinu, upchávku navliecť na hriadeľ 
pružinou k čerpaciemu kolesu a hriadeľ naraziť do ložiska 
Na hriadeľ navliecť rozpieraciu rúrku ložísk, naraziť namazané vonk.ložisko 
Poklepaním na hriadeľ uvoľním napätie narazených ložísk. Dám pera do hriadeľa, naklepnem a zaistím 
remenicou 
Namontovať Stauferovú maznicu 
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Obr. 136 – Rez vodného čerpadla 
 
MONTÁŽ  CHLADIČA 
opačne ako demontáž 
 
VYPÚŠŤANIE  KVAPALINY 

 
Otvoriť nádržky, odvzdušniť ventil, ventil radiátora 
Kvapalinu vypustiť do čistej nádoby 
Odpojiť gumové hadice 
Na bloku odskrutkovať vypúšťacie skrutky. Vytečie asi 85% kvapaliny. 
 
PREHRIEVANIE  KVAPALINY 
 
Kontrola:     - zásoby kvapaliny 
 - činnosti termostatu 
 - činnosti termospínača 
 - tesnenia  
 - chod ventilátora 
 - čistota chladiča - kameň 
 
PRÍSLUŠENSTVO  CHLADIČOV 
1.  Vyrovnávacia nádrž - má prítlakový záver, ktorý musí zniesť pretlak 0,04 ± 0,01 Mpa, 

podtlak 0,01 ± 0,005 Mpa 
2. Prietokový termostat - otvára a zatvára prietok kvapaliny do chladiča a musí vyhovovať 

podmienkam: - otvára pri teplote 78 - 82°C 
- plne otvorený je pri teplote 90 - 94°C  
- max.zdvih je 8 - 11 mm 
- priepustnosť 0,5 l kvapaliny za min. 

Termostat neopravujeme , ale meníme. 
3.  Termospínač  - zapína ventilátor pri teplote 89 - 95°C 

- vypína pri teplote 82 - 88°C 
            Neopravuje sa. 
4.  Spojovacie potrubie - oceľové rúrky a hadice. Hadice musia byť stiahnuté sponami. Spoje musia 

byť tesné. Potrubie musí byť tesné, upevnené k vozidlu strmeňmi. 
5.  Demontáž a montáž potrubia     - robí sa na jame alebo rampe 

 - demontovať kryty, potrubia, nádrž... 
 - vypustiť kvapalinu 
 - demontovať spoje 
 - rúrky odpojiť od podlahy 
 - vyberieme rúrky 

Montujeme opačne. 



 77

 
Obr. 137 – Pozdĺžny rez termostatom vo vozidlách LADA: 1 – prívodné hrdlo, 2 – obtokový ventil, 
                  3 – pružina obtokového ventilu, 4 – nádobka, 5 – gumová vložka, 6 – odvádzacie hrdlo, 
                  7 – pružina základného ventilu, 8 – sedlo základného ventilu, 9 – základný ventil, 
                  10 – držiak, 11 – nastavovacia matica, 12 – piest, 13 – vstupné hrdlo, 14 – náplň,  
                  15 – objímka, A – prívod kvapaliny od motora, P – prívod kvapaliy od chladiča,  
                   H – vývod kvapaliny k čerpadlu 
 
6.  Vykurovacie telesa - má výmenník, ventilátor a skriňu s klapkami 

Demontáž - vypustiť kvapalinu 
- sňať kryt 
- odpojiť prívod elektriny pod kapotou 
- demontovať panel páčok 
- vybrať vrapované hadice 
- demontovať vykurovacie teleso 

Montáž – opačne 

  
Obr. 138 – Schéma chladenia motora a vykurovania    Obr. 139 – Rez vykurovacieho telesa: 
                  vozidla: 1 – motor, 2 – vodné čerpadlo,        1 – veko skrine, 2 – spodná časť 
                  3 – termostat (prietokový), 4 – nádržka        skrine (plášť je dvojdielny), 3 -  
                  chladiacej kvapaliny, 5 – uzávierka nádržky        výmenník, 4 – el. ventilátor,        
                  6 – chladič motora, 7 – el. ventilátor chladiča          5 – 8 – regulačné klapky, 
                  motora, 8 – spínací tep. termostat, tzv.         9 – panel s ovládacími páčkami 
                  termospínač, 9 – vykurovacie teleso, 10 – el. 
                  ventilátor vykur. telesa, 11 – regul. ventil vykur. 
                  telesa, 12 – spojovacie potrubie motora ku 
                  chladiču motora, 13 – spoj. potr. k vykur. telesu, 
                  14 – plniace potrubie pre chladiacu kvapalinu, 
                  15 – odvzdušňovací ventil, 16 – odvzdušňovacie 
                  potrubie, 17 – obtokové potrubie, 18 – výpustné 
                  skrutky chladiacej kvapaliny, 19 – odpadová 
                  hadica chladiacej kvapaliny 
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7.  Chladič oleja - je podobný chladiču kvapaliny. S motorom je spojený tlakovými hadicami. Pri 
demontáži vylejeme olej z hadíc aj chladiča do nádoby. Chladič vyberieme rám, alebo aj s krytom 
motora. 

 

NEMRZNÚCE  KVAPALINY 
 

CIEĽ : - Poznať druhy nemrznúcich kvapalín, ich vlastnosti a použitie 
 
Sú na báze glykolu. Menia sa po 2 rokoch, no sú celoročné. 
Fridex - spolana - nemieša sa s inými. Ak meníme: voda - nemrznúca kvapalina - môže sa uvoľniť 

   hrdza - kvapalina sa zafarbí. Vypustiť, ustáť zliať a odstrániť usadeninu. S destilovanou 
   vodou sa riedi podľa teploty 

Glacidet - do ostrekovačou - čistí aj sklo od mastnoty 
Destilovaná voda - do batérií aj chladiacich zmesí 
 

12. KONTROLA  A  NASTAVENIE  MOTORA 
 

CIEĽ – Vedieť popísať spôsoby a postup prác 
 

Pred štartom opraveného motora musíme: - skontrolovať olej 
- skontrolovať palivo 
- pri vznetových odvzdušniť palivovú sústavu 

Zábeh motora po výmene alebo oprave: 
- výrobný zábeh: - na zabehávacej stolici za studena 

- na zabehávacej stolici za tepla 
- na vozidle s postupným zaťažovaním 
- prevádzkový zábeh - pri jazde 
- kombinovaný zábeh  - najlepší 

Pri zábehu musí motor: - bežať rovnomerne pri voľnobehu 
- rovnomerne bežať pri stredných otáčkach 
- nesmie vynechávať pri zmene otáčok 
- KH sa musí ľahko točiť kľukou 

Kontrola stavu motora: - hlavný ukazovateľ - dymivosť 
- biely dym - vodná para - motor chladený vodou pri vyššej teplote nesmie mať biely dym (tesnenia   
   medzi blokom a hlavou, prasknutý valec alebo hlava) 
- modrobiely dym - veľa maziva, veľký tlak oleja, prasknutie krúžkov, veľká vôľa piestov 
  u vznetových motorov - zlé rozprašenie, nízke stlačenie vzduchu, oneskorený začiatok vstreku 
- čierny dym - veľa paliva, málo vzduchu, vznik sadzí 
- šedý dym zážihových motorov  - veľká hlavná tryska 

- netesný alebo zaseknutý plavák 
- zlá ihla plaváka, zlý záves 
- zanesený čistič vzduchu 
- neuzavretý sytić 

- čierny dym vznetových motorov - upchatý čistič vzduchu 
- netesné ventily, nedosadanie ventilov, prasknutá pružina 
   ventilov, zlé nastavenie rozvodu 
- nízka teplota motora 
- zapečené krúžky, vybehaný motor, strata kompresie, netesnosti 
- preťažený motor - zlý prevodový stupeň 
- vstrekovacie čerpadlo - veľa paliva, netesné spätné ventily, 
   opotrebené piesty, poškodený presuvník vstreku, zlý predstrek 
- vstrekovacie trysky - zlý uhol rozstreku, visia ihly, 
   odkvapkávanie trysiek, nízky vstrekovací tlak 
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Nerovnomerný chod motora:  
- zle nastavené ventily - malá vôľa alebo veľká 
- nerovnaký výkon valcov - opotrebenie, zle nastavené ventily, zlé tesnenia, zlé nastavenie elektród 
                                          sviečok, nedostatočný kompresný tlak 
- zlé nastavenie predzápalu alebo predstreku - detonácie - zlé nastavenie rozdeľovača, zlý tlak paliva, 

         zlé nastavené čerpadlo, nerovnaká dĺžka 
          vysokotlakých rúrok. 
 

SKÚŠKY  MOTOROV 
 

CIEĽ – Poznať spôsoby skúšok motorov, postup, prístroje: 
 
Skúšky motorov: - na diagnostických zariadeniach. Naplníme plavákovú komoru a naštartujeme, 

          pričom kontrolujeme: - unikanie chladiacej kvapaliny, paliva oleja 
- otvorenie a zavretie škrtiacich klapiek karburátora 
- zaistené úplné zapnutie a vypnutie spúšťacieho   
   zariadenia karburátora 
- napnutie ventilátora - remeňa 
- vodivosť spojov 
- funkciu kontrolných prístrojov 

Kontrola voľnobehu:  
- motor vo voľnobehu nepracuje: - vypadnutý kábel odpojovača trysky voľnobehu 

 - zlá poistka 
 - uvoľnený odpojovač trysky voľnobehu 
 - upchatie trysky voľnobehu 

- nepravidelný voľnobeh: - porucha palivovej sústavy, zlé nastavenie, nečistoty, poškodené  
   tesnenie pod karburátorom, veľmi uzavreté škrtiace klapky 
- porucha zapaľovacej sústavy - nepracuje 1 sviečka, skrat v hlavici  
   rozdeľovača, poškodený zapaľovací kábel, zle nastavený 
   prerušovač, zle nastavený predzápal 
-  mechanické poruchy - zlé vôle ventilov, prepálený ventil, 
   prasknutý piestový krúžok, znečistený filter vzduchu 

 
ÚDRŽBA  MOTOROV 
 
CIEĽ – Vedieť uviesť postup a druhy činnosti pri údržbe motorov 
 
Preventívna údržba: - čistenie motora 

- dopĺňanie kvapalín 
- technická kontrola všetkých dielcov 
- nastavenie motora 
- dotiahnutie spojov 

Robí sa: - denne: - pred štartom kontrolujeme stav paliva, oleja, chladiva, tesnosť spojov, káble 
- pri prevádzke kontrolujem tlak oleja, množstvo paliva, teplotu chladiacej 
  kvapaliny, chod motora 
- pri STK - technický stav motora 

- čistotu motora 
- funkciu motora 
 

Spaľovacie motory vplývajú na životné prostredie exhalátmi, hlukom . 
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13. AKTÍVNA  A  PASÍVNA  BEZPEČNOSŤ 
 

CIEĽ: Vedieť uviesť spôsoby zaistenia bezpečnosti 
 

Bezpečnosť osádky musí byť zaistená aj v kritických situáciách (prevrátenie na strechu). Môže byť 
aktívna - zabraňuje alebo znižuje riziko kolíznej situácie - patrí tu napr.:  

- motor - vysoký výkon - skracuje predchádzanie 
- zavesenie kolies - jazda v zátačkach 
- riadenie  - kompenzácia napr.bočného vetra 
- brzdy - šmyky, účinnosť pri čelnom náraze 
- pneumatiky - podľa poveternostnej situácie 
- ovládacie prvky - v zornom poli znižujú únavu 

Pasívna bezpečnosť - zmierňuje následky havárie:  
- karoséria - stred tuhý  
- deformačné zóny - predok a zadok 
- riadenie - ohrozenie volantom - kĺbový hriadeľ, airbag 
- bezpečnostné pásy - zabraňujú nežiadúcim pohybom osádky 
- čalúnenie  
- tvar ovládacích prvkov 
- opierky hlavy 
- bezpečnostné sklá okien 

Vnútorná bezpečnosť - ochrana vo vnútri (čalúnenie, pásy, opierky hlavy, volant... 
Vonkajšia bezpečnosť - chránia vozidlo pred poškodením, chodcov pred zranením (nárazníky, 
                                 výstupky karosérie, spätné zrkadlá...) 
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