Úplné rozebrání a sestavení motoru

1. Demontá motoru
Motor se rozebírá tehdy, je-li
porucha uvnit sk ín , tj. na
klikovém ústrojí nebo na adicím
mechanismu, i na p evodech.
Motor se po vymontování z rámu
ist umyje. Pak se za adí 2.
p evodový stupe a známým u
zp sobem se z n j po vypu t ní
mazacího oleje odmontuje celá
skupina primárního et zu a
spojky. Vyjme se také ozubený
segment spou t e. Obojí na levé
stran motoru (obr. 147).

Obr. 147. Demontovaná levá strana motoru

Pokud nebylo p i vymontováni motoru z
rámu sejmuto na pravé stran dynamo,
sejme se nyní. Vypína spojky je u také
od roubován, tak e na pravé stran se
nemusí pro rozebráni motoru u nic
p ipravovat (obr. 148)
. Nyní se povolí nástr kovým klí em 17
matice hlavy válc , hlavy se sejmou,
podlo ky se vyjmou, stáhnou se válce ze
svorník a odmontují se písty. Ani u typu
559 nic nebrání sta ení válce. Svorníky se
nechají za roubované ve sk íni. Sta ením
válce dv st padesátky se u et í demontá
karburátoru, který je na válci upevn n

Obr. 148. Pravá strana bez dinama
p ímo. U t istapadesátky je nutno karburátor
odmontovat povolením matic a sta ením ze
svorník sk ín motoru. Pod karburátorem je
je t dvojí papírové t sn ní a mezi nimi vlo ka z
plastické hmoty. V echny tyto t i sou ásti se
sejmou. Pak se nesmí zapomenout na t sném z
tvrzeného papíru mezi sk íní a válci, jinak se p i
p lení sk ín motoru roztrhne (stejn i u
dv st padesátky). T sn ní se vyvlékne ze
svorník (obr. 149)
.

Obr. 149. Vyjmutí t sn ní

Vyjme se pravá spojková ty z díry et zového kole ka sekundárního p evodu, jestli e se na to
p i demontá i vypína e spojky zapomn lo. P esná vzájemná poloha obou polovin sk ín je
zaji t na dv ma st edicími pouzdry, která procházejí p esnými dírami v nálitcích sk ín vp edu
naho e a vzadu dole.
Oby ejná d ev ná nízká bedni ka je nepostradatelnou pom ckou p i rozebírání motoru. Slou í
jako podlo ka, na ni lze motor
na ob strany pokládat. Polo í se
tedy nyní na pravou stranu a
pouzdro se vyrazí vhodným
vyrá e em, nejlépe ty kou,
vsazenou do díry pouzdra.
St edicí pouzdra se vyrá ejí v dy
z levé strany na pravou, proto e
zadní pouzdro jinak vyrazit
nelze. Nebylo by je toti mo no
vzhledem k nízkému nálitku
sk ín zarazit zp t. Pro zadní
pouzdro musí být vyrá e
pon kud tvarov upraven (obr.
150).
Obr. 150. Vyra ení st edícího pouzdra pomocí p ípravku
Va ka vypína e spojky je na
pravé stran motoru na vy nívajícím konci h ídele s
uná e em upevn na kolíkem. Kolík se zespodu vyrazí
ty kou nebo
vyrá e em
(obr. 151) a
va ka se
stáhne.

Obr. 152. Vyta ení h ídele una e e

Tím se v ak
Obr. 151. Vyrá ení kolíku va ky
také uvolnil
h ídel s
uná e em, tak e jej lze ze sk ín vytáhnout (obr.
152).
P itom se druhou rukou p idr í západky uná e e, aby
nebyly vymr t ny tlakem pru in, ulo ených pod nimi,
kdy se uná e vysune p es okraj adicí kulisy.
Na obrázku 153 je klikové ústrojí motocyklu
Velorex 350.Uprost ed je tzv. st edový kruh,
sestavený ze dvou polovin a obepínající st ední
hlavní lo isko klikového ústrojí. Lo isko je ady
6306 (pr m r 72/30/19).
St edový knih je p esn lícován do obou polovin
sk ín motoru a zaji t n zvenku dv ma ikmo
ulo enými rouby zp edu a zezadu. Oba rouby se

Obr. 153. Klikové ústrojí

vy roubují (obr. 154).
Potom se povolí v echny rouby, které spojují
ob poloviny sk ín . Je jich u dv st
padesátky celkem osm, u t istapadesátky dev t
(obr. 155).

Obr. 154. Upevn ní st edového roubu kruhu
kliky dvouválcového motoru J 350 dv ma
ikmými rouby
V echny tyto rouby mají hlavy na pravé stran ;
Obr. 155. Uvoln ní roub stahujících
vyjmou se a ulo í na jedno místo. Nejsou v ak
ob poloviny sk ín
v echny stejn dlouhé. Je nutno si proto
pamatovat, kde který roub byl. U et í se tím
zbyte né p emis ování roub p i op tné montá i.
K dal í demontá i je t eba univerzálního stahováku. Motor se polo í na levou stranu a rouby
stahováku se provle ou p íslu nými otvory jeho desky.
Za roubují se do závitových d r upínacích roub statoru
dynama (obr. 156).
V eteno se za roubovává dol , a se op e o pravý ep kliky;
dal ím
otá ením
v etena se u
ob poloviny
sk ín odd lují
Obr. 156. Ustavení stahováku
(obr. 157).
Napomáhá se tomu nadzvedáním zadního konce
pravé poloviny sk ín , která má snahu svými

Obr. 157 Nasazení stahováku a
rozp lení sk ín

Obr. 158. Levá polovina motoru po
odd lení a vyjmutí p evodovky

pouzdry viset na epech hlavního a
p edlohového h ídele p evodovky. Sta í v ak
zespodu poklepávat d ev nou pali kou a sk í
se hladce od spodní poloviny odd luje, a se
lo isko pravé poloviny úpln stáhne z pravého
epu kliky a celou pravou polovinu lze sejmout
.
V levé ásti, jak je vid t na obr. 158, z stal

klikový mechanismus, úplná p evodovka krom
kola s nábojem a dále dr ák s kulisou azení. K
úplnému vymontování klikového mechanismu se
pou ije op t univerzálního stahováku. Vytla í se
jím levý klikový ep z hlavního lo iska v levé
polovin sk ín . Tentokrát se za roubuji rouby
stahováku do závitových d r pro rouby levého
víka motoru. K tomu se pou ije roub M8 (na
rozdíl od roub M6, kterých se pou ilo, kdy se
p lila sk í ). Klika jde vytla it úpln hladce a bez
Obr. 159. Vytla ení klikového
potí í, kdy se ov em levá ojnice udr uje druhou
mechanismu z levé poloviny sk ín
rukou ve svislé poloze, aby pro la voln ze sk ín
ven (obr 159).
Popsaná demontá je úpln stejná pro jednoválcový i
dvouválcový motor; jen u dvouválcového motoru se musí
p i p lení sk ín vyjmout st ední vlo ka, která je mezi
ob ma polovinami sk ín mezi válci nad klikovou
komorou. Na obrázku 160 je levá polovina motoru po
vytla eni klikového mechanismu.

Obr. 160. Levá polovina motoru
po vyjmutí klikového ústrojí

Levá polovina sk ín se polo í na bedni ku p evodovkou
nahoru a bude se dále rozebírat.
Vytáhne se p edlohový h ídel (obr. 161), po n m ty ka
vedení adicích vidlic (obr. 162) a pak u jde v echno

vyjmout, kola
i adicí
vidlice.
U vidlic je
nutno si
poznamenat,
která vidlice
byla dole
(levá) a která
naho e
(pravá).
Obr. 161. Vyjmutí p edlohový h ídel V lo isku
sk ín
z stane tr et jen hlavni h ídel p evodovky. Ten se
snadno vyrazí jemným úderem d ev nou pali kou
(sk í se p edtím postaví na stojato, obr. 163).

Obr. 162. Vysunutí ty ky vedení
adicích vidlic

Dr ák s adicí kulisou je uvnit sk ín p i roubován
ty mi rouby se zapu t nou hlavou a drá kou. rouby
se vy roubují roubovákem (obr. 164) a dr ák s kulisou
se m e vyjmout, kdy se p edtím kulisa nastavila na

Obr. 163. Vyrá ení hlavního h ídele

neutrál mezi 1. a 2. p evodovým stupn m.
Klikový mechanismus je uzav en v klikové komo e.
Její prostor musí být ut sn n vzhledem k vn j ímu
okolí nebo k sousedním prostor m sk ín . Proto i epy
klikového mechanismu musí být t sn ny t snicími
krou ky.
Mají
rozm r
Obr.164. Demontá dr áku s kulisou 25x62x8m
m. Klikový
h ídel je
ulo en u dv st padesátky typu 559 ve dvou
lo iskách, vlo ených do náboj oh áté sk ín .
Lo iska nesm jí být od klikové komory nijak
odd lena, aby se mazala erstv nasávanou sm si
paliva a oleje. V levé i pravé polovin sk ín motoru
Obr. 165. Vyjmutí pojistného krou ku
je v náboji ulo eno hlavní klikové lo isko ady 6305
(62x25x17). Za ním sm rem ven je pojistný krou ek, pak t snicí krou ek e. na okraji náboje
zvenku op t pojistný krou ek.
Jedna z astých poruch motoru je práv po kozeni nebo ast ji opot ebeni tohoto t snicího
krou ku. Jeho okraj, p iléhající na to ící se ep kliky, se ot rem asem opot ebí, tak e
nedostate n nebo v bec net sní, nebo se jeho vnit ní pru inka rozepne a vysko í z krou ku.
Krou ek je nejlépe vym nit celý (také proto, e m p i demontá i obvykle po kodí).
T snicí krou ky lze pom rn snadno vym nit i na
smontovaném motoru, zamontovaném v rámu asi.
Kle t mi se pi atými elistmi se stisknou oba konce
pojistného krou ku; tím se zmen í jeho pr m r a
krou ek lze vyjmout z drá ky, v ní je v
zamontovaném stavu rozepnut (obr. 165).
Pak se zasune roubovák od krou ek a nad lo isko,
jak vidíme na obr. 166, a vypá í se ven.
. Pod ním je druhý pojistný krou ek, který zaji uje
lo isko proti posuvu zevnit ven. Je-li lo isko
po kozeno, vyjme se kle t mi i ten druhý krou ek a
Obr. 166. Vypá ení t snícího krou ku
po oh átí sk ín se lehce vyrazí lo isko z náboje.
D le ité je, aby se lo isko vyrá elo v dy za vn j í
krou ek a v dy zven í dovnit klikové komory (obr.
167).
Lo iska.Jednou z nejvíce namáhaných sou ástí motoru
je malé et zové kole ko sekundárního p evodu. Jeho
zuby se asem opot ebí tahem et zu a je nutno je
vym nit. Odjistí se proto pojistka matice nasadí se na ni
nástr kový klí . Aby se kole ko p i povolování matice
neto ilo, zajistí se i tími, e se vzep e roubkem (obr.
Obr. 167. Vyra ení lo iska
168).

Matice se vy roubuje, podlo ka vyvlékne a pak pozor na
tvarované pry ové t sn ni, nasazené na drá kách náboje.
Vyjme se ven a kolo s nábojem se vrazí pali kou dovnit
(obr. 169).
Touto
poslední
operací je
motor zcela
Obr. 168. Demontá et zového
rozebrán,
kole ka sekundárního p evodu
tímto
zp sobem se
motor demontuje, je-li to nutné, nap íklad p i
vým n hlavních lo isek klikového ústrojí. Není
v ak v dy nutné rozebrat motor úpln . Vym ují-li
Obr. 169. Vyra ení kola s nábojem
se po kozené p evody, nemusí se klikové ústrojí z
levé poloviny sk ín vyjímat. P evodovka se opraví
po odn tí pravé poloviny sk ín , Jak je vid t na obr. 158. Zále í tedy na uvá eni, kam je nutné v
demontá i motoru dosp t, aby se mohla pot ebná oprava nebo vým na sou ásti provést.
Opravá m amatér m se zhusta stává, e motor rozeberou a z p evodovky se stane jen hromádka
kole ek. Aby se mohla p ovodovka s úsp chem smontovat, je nutno v d t, jak p evodovka a
azení funguje.
2. azení a p evody
P evodovka je v podstat velmi jednoduché za ízení. Je to soustava dvou h ídel , hlavního a
p edlohového, z nich ka dý má jedno ozubené kolo, vyrobené v celku s h ídelem, a pak ka dý
h ídel po t ech dal ích kolech nasazených a voln axiáln posuvných.
Význam ka dého p evodu tohoto druhu je v tom, e se hnací moment za azením r zných dvojic
p evodových kol m ní z hlediska otá ek a krouticího momentu, nikoli v ak z hlediska
p ená eného výkonu (neuva ujeme-li ztráty t ením v lo iskách h ídel a v zubech vlastních
p evodových kol).
Hnané ásti spojky jsou nasazeny na levý drá kovaný konec hlavního h ídele p evodovky.
Rovnob n s hlavním h ídelem
je ulo en ve sk íní h ídel
p edlohový. Celkem jsou na obou
h ídelích ty i dvojice kol,
p i em ka dá dvojice je ve
stálém záb ru zub . Nejmen í
kole ko na hlavním h ídeli, které
je, jak jsme poznali, s hlavním
h ídelem v celku, má 12 zub u
velorexu s motorem 572-3(-4) má
zub 11. Je to hlavní kolo I (to
znamená I. rychlosti) a zabírá do
p edlohového kola I s 24 zuby
Obr. 170. Sestavení p evod p i neutrální poloze

(velorex motor 572-3 (-4) 25 zuby) . To je na p edlohovém h ídeli voln oto né. Vedle hlavního
kola I je hlavní kolo II, voln oto né a zasahující svými 16 zuby do 20 zub p edlohového kola
II, které je posuvné na drá kách p edlohového h ídele. P edlohové kolo II zná na levé stran
zubovou spojku, která se m e zasunout do p edlohového kola I. Sledujme tento popis na obr.
170

Vedle hlavního kola II je na drá kování hlavního h ídele nasazeno hlavní kolo III. Má 19 (20)
zub a je v záb ru s p edlohovým kolem III 17 (16) zub , oto ným voln na p edlohovém
h ídeli. Hlavní kolo III má zubovou spojku, kterou se m e zasunout do hlavního kola IV, jemu
se íká kolo s nábojem. Kolo IV je na hlavním h ídeli a má 19 (20) zub . Je ve stálém záb ru s
p edlohovým kolem IV, které je s p edlohovým h ídelem v celku a má 12 (11) zub .
Hlavní a p edlohové kolo II a hlavní a p edlohové kolo III mají na nábojích drá ku, do ní
zasahuje spole ná ovládací
adicí vidlice. Posouvá osov
svou dvojici kol. adicí
vidlice jsou dv , levá a pravá.
Levá zasahuje do drá ek kol
II, pravá do drá ek kol III.
Te lze snadno sledovat
p enos hnacího momentu p i
jednotlivých p evodových
stupních.
Ptevodový stupe I (kola II
rychlosti jsou p estavena
doleva, obr. 171), Moment se
p ená í p es hlavní h ídel,
hlavni kolo I, p edlohové
Obr. 171. P evodový stupe I
kolo I, zubovou spojkou na
p edlohové kolo II Toto kolo,
které je ulo eno na drá kách, to í p edlohovým h ídelem, tak e p edlohové kolo IV to í kolem s
nábojem, a tím i et zovým kole kem nasazeným na jeho náboji na drá kách. Hlavni kolo II a
ob kola III se to í naprázdno.
P evodový stupe II (kola II.
rychlosti jsou p estavena
doprava, obr. 172). Hlavni kolo
II se p esunulo a na drá ky
hlavního h ídele a otá í se s ním.
Hlavní kolo II to í p edlohovým
kolem II, které je ulo eno na
drá kách, a proto se otá í celý
p edlohový h ídel. Dále se
krouticí moment p ená í stejn
jako v p ede lém
p ípad :p edlohovým kolem IV
Obr. 172. P evodový stupe II

na hlavní kolo IV a na et zové kole ko. Kola I a III se to í naprázdno.

P evodový stupe III (kola III.
rychlosti jsou p estavována
doleva, obr. 173). Hlavní h ídel
uná í hlavní kolo III, které zabírá
do p edlohového kola III, je je
p estaveno a na drá ky
p edlohového h ídele. Dále se
krouticí moment p ená í jako v
p edchozím p ípad p edlohovým
kolem IV a hlavním kolem IV na
et zové kole ko. Kola I a II se
to í naprázdno.

P evodový stupe IV (kola III.
rychlosti jsou p estavena vpravo,
obr. 174). Hlavní h ídel uná í
hlavní kolo III, spojené zubovou
spojkou s hlavním kolem IV
(kolem s nábojem). Tím se pohání
i et zové kole ko sekundárního
p evodu. Ob kola I i II se to í i s
p edlohovým h ídelem naprázdno,
stejn jako p edlohové kolo III.
Proto e p i tómto postavení se
p edlohový h ídel krouticího
momentu v bec neú astní,
íkáme, e stroj jede na p ímý
záb r

Obr. 173. P evodový stupe III

Obr. 174. P evodový stupe IV

V takzvané neutrální poloze nejsou kola II a III vidlicemi posouvána (obr. 170), tak e
p edlohový h ídel to í naprázdno pouze p edlohovým kolem I. Výkon se nikam dále nep ená í.
Kola II se neto í v bec, kola III jen naprázdno.
Ka dá adicí vidlice má u konce ohnuté ásti zanýtovaný ep, jím zasahuje do drá ky adicí
kulisy. Kulisa je na dr áku ulo ena oto n a natá í se vpravo i vlevo, podle pohybu adicí páky
a h ídele s uná e em. V jednotlivých polohách se aretuje kuli kou, tla enou pru inou do zá ez ,
vylisovaných do spodního okraje kulisy. Natá ením p sobí kulisa tvarem drá ek na epy adících
vidlic. Ty jsou v ak navle eny na vodicí ty ce, tak e mohou konat pouze posuvný pohyb a
p esouvat tak ka dá svou dvojici adicích kol.
Na základ t chto poznatk smontujeme tedy p evodovku a pak i celý motor.

P evodovky motor motocykl typu 634,
362, 623 , 633 a (velorex 572 3 a 572 4 )
Úpravy provedené na p evodovce typu 634 po tém t iceti letech výroby a provozu
p edcházejícího provedení m ly ov em své dobré d vody. Podn t daly jednak nes etné
zku enosti s provozem i závadami dosavadních typ motocykl , jednak stále se zvy ující výkon
motor , který p evodovky musely p ená et. Jak jsme vid li u p evodovek star ích typ , p ená el
se hnací moment nejen epovou spojkou p edlohových kol I a II a hlavních kol III a 1V nýbr i
drá kovanými ástmi obou h ídel .

Plochy drá ek h ídel i p evodových kol
byly vzhledem k malé vzdálenosti od osy
otá ení (a tedy velkému to ivému
momentu) v okam iku nasouvání kola na
drá kovaný h ídel zna n namáhány. P es
tepelné zpracování materiálu kol i h ídel
se vn j í drá ky h ídel a vnit ní drá ky
kola na okrajích asem omílaly , p vodní
p esné hrany zaoblovaly a deformovaly.
P evodovka po dvaceti t iceti tisících
kilometr za ala nespolehliv fungovat,
rychlostí stupn se patn adily a za azené
op t vypadávaly. Nebylo-li
poloautomatické vypínání zcela v po ádku,
ádn se ízené, m lo na závadách zna ný
podíl.
Toto citlivé místo bylo nutno u nových
typ odstranit. Poda ilo se to jednoduchým
zp sobem, který plyne ze schematického
Obr. 170 a. P evodovka motor Jawa 350 typ
obrázku 170 a
Na hlavním h ídeli 1, který na levém konci
634 a velorex 572 3 a 4
nese spojku, je v celku s h ídelem hlavní
kolo I. rychlostního stupn , s 12 (11) zuby, vedle n ho voln oto né kolo III. stupn s 19 zuby a
ozubcovou spojkou, pak kolo II. stupn se 16 zuby, ozubcovou a epovou spojkou, nasazené na
drá kové ásti hlavního h ídele, a kone n kolo lV kterému té íkáme kolo s nábojem. To má 19
zub a díry pro epovou spojku kola II.
Na p edlohovém h ídeli 2 je (op t zleva doprava) nasazeno voln oto né p edlohové kolo I s 24
(25) zuby a dírami pro spojkové epy kola III, které má 16 zub a je nasazeno na drá kovanou
ást p edlohovoého h ídele. P edlohové kolo III má je t spojkové ozuby, stejn jako voln
oto né sousední p edlohové kolo II s 19 zuby. Kone n p edlohové kolo lV je v celku se svým
h ídelem a má 12 (11) zub .

Vidíme tedy, e hlavní kola III a II mají spole nou ozubcovou spojku, hlavní kolo II pak je t
epovou spojku spolu s hlavním kolem IV Na p edlohovém h ídeli je pak epová spojka mezi
p edtohovým kolem I a III a ozubcová spojka mezi kolem III a II. Stejn jako na obr. 170 b,
vidíme sestavení p evodovky .V úvodu jsme ji poznamenali, e adicí vidlice posouvají u typu
634 ka dá pouze jediným kolem, jak je vid t na obr. 94. Levá vidlice zasahuje pouze do drá ky
p edlohového kola III, pravá vidlice pouze do hlavního kola II
Te u m eme sledovat jednotlivé rychlostní stupn .
Rychlostní stupe I
adicí vidlice p esunula p edlohové kolo III na
drá kách p edlohového h ídele (obr. 171 b)
doleva tak, e se toto kolo epovou spojkou
spojilo s p edlohovým kolem 1. Hlavní kolo 1
(pevn spojené s h ídelem) otá í p edlohovým
kolem 1, to epovou spojkou s p edlohovým
kolem III, které je na drá kách, a otá í proto
p edlohovým h ídelem. Proto p edlohové kolo IV,
pevn spojené se svým h ídelem, otá í s nábojem
IV, voln oto ným na hlavním h ídeli.

Obr. 171 b. První rychlostní stupe

Rychlostní stupe II
adicí vidlice p esunula p edlohové kolo III (obr
172 b) doprava tak, e jeho ozuby se spojily s
ozuby p edlohového kola II. Hlavní h ídel otá í
hlavním kolem II, nasazeným na jeho drá kách, a
to pak pohání p edlohové kolo II, ozubcovou
spojkou se hnací moment p ená í na p edlohové
kolo III, a to, neseno na drá kách p edlohového
h ídele, p edlohovým h ídelem otá í. Tím se otá í
i p edlohové kolo IV zapadající do zub hlavního
kola IV

Obr. 172 b. Druhý rychlostní stupe

Rychlostní stupe III
Pravá adicí vidlice p esunula na drá kách
hlavního h ídele kolo II (obr. 173 b) doleva tak,
aby se jeho ozubcová spojka zasunula do ozub
hlavního kola III, voln na h ídeli oto ného. Hnací
moment se tedy p ená í hlavním kolem III na
p edlohové kolo III, které je na drá kách
p edlohového h ídele a otá í jím. Tím se op t
p edlohovým kolem IV pohání hlavní kolo IV

Obr. 173 b. T etí rychlostní stupe

Rychlostní stupe IV
Pravá adicí vidlice p esunula hlavní kolo II na
drá kách doprava (obr. 174 b), tak e se
epovou spojkou spojilo p ímo s hlavním kolem
IV P edlohový h ídel a jeho kola se p enosu
hnacího momentu v bec nezú astní. Tomuto
postavení p evodových kol íkáme p ímý záb r
Záv rem k popisu a funkci p evodovky motoru
634 si porovnejme základní postavení
p evodových kol na hlavním a p edlohovém
h ídeli. U star ích motor ly jednotlivé páry
p evodových kol (na obrázcích zleva doprava)
p kn za sebou: nejprve hlavní a p evodové
kolo I., pak II., III. a kone n IV. rychlostního
stupn .
P evodovka motomu 634 má obdobn nejprve
p evodová kola I. stupn , pak v ak III. stupn ,
dále vpravo II. stupn a kone n IV.
rychlostního stupn . Na d ív j í sestavení kol a
obm nu kol u typu 634 musíme ov em p i
sestavování p evodovky pamatovat a p evodová
kola na oba h ídele ve správném po adí
nasazovat. Také pamatujme, e adicí vidlice u
typu 634 p esouvají v dy jen jedno kolo: levá
p edlohové kolo III a pravá hlavní kolo II

Obr. 174 b. tvrtý rychlostní stupe

3. Zp tná montá motoru
Za ne se tím, e se dokonale o istí dosedací
plochy obou polovin sk ín motoru. Zbytky
starého tmelu se lihem dokonale smyjí. Byla.li
vymontována lo iska, namontují se zp t, nebo
je-li t eba, namontují se nová.
D kladn se o istí nejen dosedací plochy
sk ín , ale i kliková komora se pe liv zbaví i
Obr .96. áste ný ez motorem
nejmen ích ne istot. Nejlépe se o istí
vykoupáním v istém benzínu nebo tetrachloru
(je bezpe n j í).
Kle t mi se pi atými elistmi se vlo í do náboje levé poloviny sk ín vnit ní pojistný krou ek.
Lo iska se montují zásadn do sk ín oh áté na teplotu 80 °C. V odborné díln se oh ívá v peci
elektricky vyh ívané a s teplotou automaticky udr ovanou termostatem. Doma opravá vsta í s
oby ejnou kuchy skou troubou. Trouba se p edem vyh eje a pak se na p ipravenou podlo ku,
ro t nebo plech na pe ení ulo í sk í . Její teplota se kontroluje. P i teplot 60 a 65 °C u lze
t ko sk í udr et v ruce, 80 °C se pozná tím, e nasliní.li se sk í prstem, se v krátké chvíli bez
sy ení vysu í. Sk í se vyjme a bez otálení se vlo í do náboje zevnit klikové komory lo isko.

Hned oklepne za vn j í krou ek a na doraz k pojistnému krou ku.
Dv st padesátky p edcházejících typ ady 353 mají na levé stran dv lo iska. Mezi n je
vlo eno labyrintové t sn ní z lehké slitiny . T sn ní lze vlo it do náboje voln i za studena.
Opravuje-li se sk í tohoto typu, obrátí se po dora ení vnit ního lo iska rychle je t za tepla
dosedací plochou dol , zvenku se vlo í labyrintový kruh a hned nato druhé, vn j í lo isko, které
se rovn zvenku dorazí vhodnou trubkou nebo dora e em dovnit na vnit ní pojistný krou ek.
Zkontroluje se, zda se vn j í lo isko zase neposunulo zp t dovnit a je-li t eba, je t se ob
lo iska po áste ném vychladnuti sk ín z obou stran shora dorazí.
Podobn se montuje do pravé sk ín pojistný krou ek, sk í se oh eje a zevnit se pak vlo í a
dorazí pravé hlavní lo isko kliky. V pravé polovin sk ín je u v ech typ dv st padesátek i
t istapadesátek jedno lo isko.
Lo iska jsou tedy v nábojích obou polovin sk ín namontovaná. Kliková ústrojí u
dv st padesátek jsou velice jednoduchá. U dvouválcové t istapadesátky je klikové ústrojí
slo it j í. Jak je vid t na obr. 153, má klikové ústrojí t istapadesátky uprost ed st edový kruh,
p esn slícovaný ze dvou polovin, se roubovaných k sob . Uvnit kruhu je st ední klikové lo isko
6306 (72 x 30 x 19). Zamontovaný st edový kruh zasahuje jednou polovinou í ky do levé,
druhou do pravé sk ín . Na obvodu je do sk íní p esn zalícován.
Ne se zamontuje klikové ústrojí do sk íní, je v dy vhodné zkontrolovat, zda je dob e vyst ed no.
Doma na to není p íslu né za ízení, ale v odborných dílnách se tato kontrola d lá. Klikový
mechanismus se upne mezi hroty a p ilo enými íselníkovými úchylkom ry se m í, zda p i
otá eni epy házejí, nebo se p em ují povrchy setrva ník i jejich boky. Jen pro informaci si
ekn me e maximální p ípustná házivost je 0,02 a 0,03 mm (obr. 175).

P esahuje-li házivost dovolené hodnoty, je nutno
klikové ústrojí znovu vyst edit. To je operace dosti
náro ná, vy adující velké zku enosti. Musí se p i ní
mechanickými údery m d nou pati kou na obvodu
setrva ník nebo jejich ela vyrovnat oba epy do
p esn souosé polohy. Vyrovnání klikového ústrojí
nemají d lat amaté i sami. Doporu ujeme, aby tuto
práci sv ili odborným opravnám.
Je-li vyrovnání kliky jednoválcového motoru obtí né,
je u dvouválcového je t náro n j í a slo it j í.
Ne se vlo í klikový mechanismus, ud lá se malá
Obr. 175. M eni házivosti klikového
kontrola ulo ení hlavního a p edlohového h ídele:
ústrojí
vlo í se oba do levé poloviny sk ín motoru (samotné
bez kol). Shora se p iklopí pravá polovina a provizorn se ob se roubují dv ma rouby le ícími
proti sob . Oba h ídele se musí voln otá et, hlavní h ídel bez osové v le a p edlohový s osovou
v lí 0,2 a 0,3 mm. V le se
zji uje hmatem, a to tak, e se vlo í prst v místech adicí kulisy na oba h ídele a sna íme se je v
takto zamontovaném stavu osov posunout. Zjistí-li se v le v t í, zmen í se nasazením
vymezovacích podlo ek v levé polovin sk ín .
Kdo je zvlá t pe livý, sestaví si po zamontováni dr áku i kulisou takto nane isto celou
p evodovku zp sobem dále popsaným, prozatimn smontuje ob poloviny sk in bez klikového
mechanismu a vyzkou í azení v ech p evodových stup nástrojem k tomu ur eným (bude dále
popsáno). Kdykoli se m ní adicí vidlice, m la by se takto sestavená p evodovka v dy

kontrolovat.
Je-li axiální v le obou h ídel a funkce p evodovky
bez závad, ob poloviny sk ín se op t rozd lí a
zamontuje se dr ák s adicí kulisou zvenku levé
poloviny. ty i zapu t né rouby se ádn dotáhnou.
Sk í je tak p ipravena k oh átí a k vlo ení kliky
(obr. 176).
Levá polovina sk ín se op t oh eje na 80 °C v pe icí
Obr. 176. Levá polovina sk ín
troub a po oh evu se polo í na podp ru tak, aby
p ipravená
dosedací plocha byla oto ena nahoru. Pak levým
k oh evu
epem (to je ten se závitem) se vlo í klika dovnit
lo iska, a na doraz. U t istapadesátky musí p itom st edový kruh zapadnout polovinou í ky do
centrá e sk ín . Zkusí se, zda jde h ídelem voln
oto it. Pak se sestavuje p evodovka.
P evodovku lze ov em smontovat je t d íve, ne se
vlo í klikový mechanismus. Výhodné je to proto, e
i potom je pohodln j í manipulace s motorem.
Nevýhodné je to proto, e sk í se pak musí oh ívat i
s p evodovkou. Opravá i se rad ji p iklán jí k
druhému zp sobu, proto jej popí eme.

Levá polovina sk ín se polo í na bedni ku,
vnit kem nahoru. Klika není vlo ena, je zamontován
pouze dr ák s kulisou. Do lo iska se nasadí hlavni
h ídel p evodovky stranou s ozubeným
kolem dol a doklepne se jemn pali kou.
Kulisa azení se p estaví do polohy t etí
rychlosti; je to pro sestavování
p evodovky nejvýhodn j í, ale není to
podmínkou. Pak se navlékne na hlavní
h ídel hlavní kolo II (obr. 177), hlavni

Obr. 177. Hlavni kolo II je nasazeno
na hlavním h ídeli

Obr. 178. adící vidlice vlo ena do kulisy

Obr. 179. Horní adící vidlice vlo ena

kolo III je p ipraveno, ale zatím není nasazeno. Do
drá ky hlavního kola II se pak vlo í spodní (levá)
vidlice, epem do spodní drá .ky kulisy a dírou pod
díry, které jsou v úhelníkovém vedení ty ky (obr.
178).

Následuje hlavní kolo III zubovou spojkou
nahoru

Obr. 180.Vodící ty ka vlo ena

Na obrázku 179 je vid t, jak se vlo í horní
(pravá) adicí vidlice do drá ky kola a epem do
kulisy. Tím je hlavní h ídel sestaven. M e se
vsunout vodicí ty ka do horní vidlice
úhelníkového vedení a spodní vidlice, a se
vodicí ty ka svým spodním osazením vsune dole
do zahloubení díry, která zaji uje její polohu
(obr. 180).

Zbývá sestavit p edlohový h ídel s koly. Nejprve se na dno sk ín pod spodní vidlice polo í
p edlohové kolo I, jak ukazuje obr. 181. Na kolo I se polo í p edlohové kolo II drá kou do
spodní vidlice (obr. 182).

Obr. 181. P edlohové kolo I vlo eno

Obr. 182. P edlohové kolo II vlo eno

Kone n se vlo í do sk ín p edlohové kolo
III drá kou na horní vidlici, Jak ukazuje obr. 183.

V echna t i kola se ustaví nad sebe souose, aby se bez
obtí í dal vlo it do jejich st edu p edlohový h ídel (obr.
184) ozubeným kolem nahoru. H ídel se nesmí montovat
násilím. P edlohový h ídel má vespodu spirální ozubení,
které musí p i montá i zapadnout do p íslu ného kola
náhonu tachometru.

Obr. 183. P edlohové kolo III na
horní vidlici

P evodovka je smontována. Její funkce
se vyzkou í a po vlo ení klikového
mechanismu (není-li dosud
zamontován). Vlo ení klikového ústrojí
dv st padesátky ne iní ádné potí e.
U t istapadesátky se musí klika
montovat pozorn , aby se její st edový
kruh p i vkládání do sk íní správn
nastavil. Do st edového kruhu je
na roubován upev ovací roub. Jeho
poloha ustaví tak, aby po vlo ení kliky
zapadl do ikmé drá ky vp edu sk ín
(obr. 185). Klikový mechanismus se
usadí dol a na doraz a hned se zkusí,
zda se voln otá í.

Obr. 184. Vlo ení p edlohového h ídele

Kontrola p evodovky
Vra me se nyní k p evodovce. adicí
kulisa je nastavena na 3. p evodový
stupe , proto e tak se nejlépe
sestavovala. Zkou ka správného
sestavení p evodovky je hlavn v tom,
e se zji uje, zda vidlice netla í trvale
na p evodová kola. To í se p edlohovým
h ídelem a druhou rukou se zji uje
nadzvedáváním vidlic, mají-li v
drá kách kol nepatrnou v li, obr. 186.a
ab

Obr. 186 a. Vyzkou ení v le horní vidli ky

Obr. 185. Vlo ení klikového mechanizmu a
nanesení t sn ní

Obr. 186 b. Vyzkou ení v le dolní vidli ky

Pak se nasadí na adicí kulisu p ípravek S 11 na zkou ení p evodových stup

. P i ka dém

za azeném stupni nesmí ádná z vidlic trvale bo n tla it na p evodová kola. Zkou ení volného
ulo ení vidlic má hlavní význam p i montá i nových motor p i výrob , pro opravá skou praxi
pak p i vým n vidlic.
Zjisti-li se, e p i n kterém p evodovém stupni je n která vidlice ve stálém bo ním tlaku na kola,
vy et í se, zda je nutno vidlici vym nit za vy í nebo ni í. Jsou toti v tomto smyslu t íd ny.
Vkládají-li se zp t tyté vidlice, které byly vymontovány, a je-li ka dá na svém p vodním míst ,
musí být funkce p evodovky bez závad.
Nyní se oh eje pravá polovina sk ín na 80 °C kulisa se p estaví do neutrální polohy 1 2
(d le ité!) a pak se dosedací plocha levé poloviny nat e vydatn tmelem (Hermetic, Thermosal,
aj.). Oh átá pravá polovina sk ín se vyjme a
nasadí na klikový h ídel a na oba h ídele
p evodovky (obr. 188).
Do pravé poloviny sk ín se ov em je t p ed
oh átím nesmí zapomenout zevnit zarazit do
lo iska kolo s nábojem. Obvykle nedosednou
ob poloviny sk ín hned na sebe, proto e zuby
kola s nábojem se nemohou vsunout do mezer

Obr. 188. Uzav ení motoru
zub p edlohového kola IV. Proto se oto i zvenku
nábojem, kola a mezery uvnit zaujmou správnou
polohu a motor se uzav e úpln (obr. 189).

Obr. 189. Oto ení náboje
Hned po uzav ení sk ín motoru se
zaklepnou ob st edicí pouzdra, vp edu a
vzadu.
Ob poloviny sk ín se napevno se roubují
(obr. 190). Do h ídele s uná e em se vlo í
pru iny a pak vodícími kolí ky do vnit ních
drá ek západky. H ídel se zasune do díry
Obr. 190. Se roubování sk ín
dr áku. Západky se stla í dovnit a h ídel se zasune na
okraj kulisy jen tak dlouho, aby západky nevysko ily
a aby se o kulisu op ely (obr. 191). H ídel s uná e em
se musí potom zasunout je t dále a na doraz a
západky musí p itom p ejít tuto drá ku v kulise.

Obr. 191. Vkládáni h ídele s uná e em

Dv ma men ími roubováky se ikmo zp edu zatla í západky do uná e e, sou asn se posune
h ídel dovnit sk ín (obr. 192) a doklepne se pali kou. Kolík uná e e musí p i montá i
zapadnout mezi vratné pru iny kulisy azení.
P i nasazování et zového kole ka se nesmí zapomenout nasadit tvarované pry ové t sn ní na
náboj kola IV (obr. 193). Teprve na n se p ilo í zaji íovací podlo ka a matice.
Nyní se zvenku do náboj vlo í tésnicí krou ky. Jejich vn j í obvod se m e mírn nat ít
t snicím tmelem. Zajistí se pak vlo ením pojistných krou k do drá ek na vn j ích koncích
náboj .
Montá motoru se dokon í tím, e se ne. levé stran
namontuje primární p evod a spojka, na pravé
vypína spojky. Dynamo je lépe montovat a do
motoru usazeného v rámu.
Na svorníky se navlékne t sn ní z tvrzeného papíru,
namontují se písty, zajistí se jejich epy, nasadí se
válce e. hlavy. Maticemi na svornících se dotáhnou
válce a hlavy. Tím je montá skon ena. P evodovka u
dv st padesátky je toto ná s t istapadesátkou
Obr. 192. Dora ení h ídele s
una e em

. Jaké poruchy mohou v p evodovce nastat. Z
obrázk 170 a 174 je z ejmé, e zubové spojky
hlavního kola III a p edlohového kola II zapadají do
d r sousednich kol. V okam iku, kdy tyto
zubové spojky zabírají do sousedního kola p i
nestejné úhlové rychlosti, docházl k nárazovému
styku ep zubových spojek s okraji d r tohoto
sousedního kola. asem se mohou epy spojek i
okraje d r protilehlého kola otla it a spojka pak
dr í nespolehliv ikmými, otla enými plochami
ep . Kola se zubovou spojkou jsou pak ve
stálém osovém tlaku na vidlici. Vidlice se asem
ubrousí tak, e v za azené poloze p estane
fungovat. Podobné poruchy bývají u drá kových
ástí h ídel a náboj kol s vnit ním
Obr. 193. Montá et zového kole ka
drá kováním, to je u hlavního kola II a
sekundárního p evodu
drá kované ásti hlavního h ídele p i 2.
p evodovém stupni, nebo u p edlohového kola III a drá kované ásti p edlohového h ídele p i
za azeném 3. p evodovém stupni. Nej ast ji se tyto poruchy vyskytují u první a tvrté rychlosti
vinou zubových spojek a jejich ep . Rozebráním lze p esn zjistit, která místa jsou otla ena, a
podle toho je mo no rozhodnout, které sou ásti je nutno vym nit. N kdy je opot ebovaná vidlice
p í inou poruchy kol, jindy naopak jsou kola p í inou poruchy vidlic.
Opot ebení v ech sou ástí lze po rozebrání motoru zjistit vizuáln .
Hrubou poruchu m e zp sobit cizí t leso v p evodovce, nap . ulomený zub vlastního kola i
n kterého epu zubové spojky, které se zanese olejem mezi jiná kola v záb ru. Tyto poruchy v ak
nejsou asté.

Ob poloviny klikové sk ín jsou k sob p i roubovány a dosedací plochy jsou je t ut sn ny
t snicím tmelem. Kliková komora je tak úpln odd lena od prostoru p evod . U starých motor
se stává e zm nami teplot sk ín , mechanickým chv ním nebo seschnutím tmelu na dosedacích
plochách sk ín se utvo í nepatrná spára, která t snost klikové komory poru í. P i nasávání
erstvého paliva do sk ín proniká olej z p evodovky do klikové komory, p i p epou t cím
zdvihu pístu naopak erstvé palivo proniká do p evodovky, roz e uje olejovou láze a zna n
sni uje mazací schopnost. V chodu motoru se tato závada projevuje jednak sní ením výkonu,
jednak modrým dýmem z výfuku.
Podobn siln motor kou í, je-li t snicí krou ek na levém klikovém epu vadný a olej z prostoru
spojky prolíná do kliková komory.
T snicí krou ek lze po sejmutí et zového kole ka z levého epu kliky snadno vym nit (bylo u
popsáno). Hor í je, je-li tento t snicí krou ek v po ádku a závada je v net snosti dosedací plochy.
Net snost lze odstranit jedin úplným rozebráním motoru, p i n m se odd lí ob poloviny sk ín
od sebe. O istí se od zaschlého tmelu a na zabru ovací desce se dosedací plochy orovnají.
Zabru ovací desku mají ov em jen odborné dílny.
Po kození nebo opot ebení t snicího krou ku na pravém epu kliky poru uje rovn t snost
kliková komory. Projevuje se nepravidelným chodem motoru, velmi obtí ným spou t ním
jde-li motor spustit v bec
a zna ným zne i t ním dynama a jeho okolí olejem. asto svádí
tato závada k hledání poruchy zapalovací soustavy. Vým na t snicího krou ku pod rotorem
dynama tyto potí e odstraní a motor má op t pravidelný chod.

