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1.l. U!6€ní e Ób19gl.!9!ž!!!

Ú!19g!ŽáL!í souEtluny 
'Ýíáe!é 

pÝes!o6t1 node1u J6y0]IT g
I6J04n l6ou utóony k ptoÝáitě!í !ůz'ých šoustŤu;'íckýob plaoí úa
hŤot€ch' Ý k1eštl!ě' vé sk1íř1d]e a t ře!á!í Detdcký.h' noitulo-
!ío\ a pálcovýoh závrtů.

1t 2l KolBtťu]roe stŤoJé

!á onr. l Je cetkový pohle.l siloJo s o'!a6dín h1áÝ!íoh ěá9-

vzbleden k neus!áýú !'ao.ó přt zitoko''Lová'í št!olť' ki.!é
ýodou k€ z1.pšéní JeJlch Epo1éL!1vo6t1 a plovozn{ch podmílsk' no.
hou se ! konštftkc1 oljev1t !é!odstátí. !něíy' kte!é héJgÓu uÝed.-

'y Ý toatÓ 
'yd4ní.

Ro &Í6lěnÍ b1avních řá5tí soJs !!'ru|
1 -'á!iáto!i 2 - !oóuýo!á skříí' ] - 1ý!a; 4 - vÍoteník;
5 - k!yt; 6- tqpolt' ?- chlgdící souEtavai 8-&o!í}i
9 - 1ože; 10 - 6u!o!tová Ékří]i; 11 . é1ekt!1oké zalí!e!''



í.].1. IÍa o!'' 2 lé c6l.ko!ý pob1éd stŤoJe s oznsře'íE ovlá-
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].].2. Na obl. ] 
'e 

k1nénéttcká sc]réba s'!Ťole.

sézne ozubených a šn€koÝých kol' š!ekr!' šŤoubd' naiio á Ťe-

ne!1Č íe v tab' 1.

zaří'€!í A ě1!ío6t 6t!ol€

R
ob!. 2. Rodístění ov1ádacÍch oŤsÁnůl

1 . t1aóítko l|c!on-Ťop o3'' (stop-blzda)i 2 - ilaóít].o
přínýcb otářek vlÓienai ] - tlaíítko 'pĚt!ýoh oiá6ek !ř+
te'a' 4 - koteěko zLéby oiátek vřetela; 5 . páér{a valiáto-
lui 6 - pá6ka Yáze!í valrkostí !říťných po6uÝů; 7 - !áčká
řazení ýellkostí podéuých !o6uvů z zapínáj7 ýnd1aíljo

š!.u!u; s - r\zólrko z^ýí\áb| otáče!í toleřke; 9 - ko]éčlo
!uě4ít!o po.tá1ného losouvánÍ suporto; lo ' Iáól.a vrat!ého
úÉtlolí; 11 - páěká !řed1ohy; 12 . pá&a luř!íiro !řílqdho
losútr supo.tu! l] - slínaě o6vět1ení] ]4 - !áčka zálnutí
záýltoíe@é úatice a Podélbého DÓsuvu; 15 . !á!!a přesuu-
tí hoeích seíi 16 - páěka upeÝnění pinoly ].Ó!íkui 1./ -
pá;ka u!ev!ě!í koníkui 1a - ko]eěkÓ lotuo p1Dolý konÍk!;
19 - Ýypílař clůa'ení; 20 . l1Štlě

I l
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* Údaje Ý zálolkách se Ýzt5huJí ke ótloJl I6yo4I].
{i!eÉi1ka 3ouštluhu uožňuíe lYovÁdět.
!1aÝ!í pohy! . ÓtáĚé!í vletÓla;
posufu lohýbu- pÓsouÝábí nože.

'leLtÍÓnÓto! 
1d otář{ b!écí kotruč 11 ÝaliátoŤu g šlŤoký!

hlínovýE řenďeB. íena otáěí rú&ý kotouč 12. zDěla otáčě! h!ďté-
hÓ hřídele váÍlátoŤu se plovádí přesouvá!ín pobynllvé žási' h!ďá-
ho totouře 

'l2. 
]'Inaý kotouř vttátoru I, !ředá!á otáňivý !ohy!

dvouÉtupňoÝé řyÓ}tlost!í 6křÍ!1' kte!á sestává z o.ubénýcb ko1 l 
'2' ]j 4 á spojly c].

RyÓbrostní sEříň !ř€ddvá otáĚky }éné'1c1 Á:' přeÝodu s k1í-
novýn řed@fl' Rrínovl řpn€ny přďáÝálí otÁ.cky ř.né!1o! na' tteÍá
ié ngdoltÓ!áía !á plotrzdlu' které Jg soúo6é s Ýřetelen.

otář'ky Jsou ná Ýřeteno 11'předáváy lud při 
'aplutí 

přédloho-
Ýé}to 6ou}o1í' lté!é seÉtáví z ozub@ý.h kÓ\ 22,23' 24 Á 2' í€bo
př1 zalnqtí slojky c2.

otářty lto pobyb losEÝu še !ř€.lávaJí Ód řetóla !a hříd€1 ltr
poúocí ozubdýob ko1 21' 20' 19 a.l8. o'u!dá kolo 2] oůře v.Jít
dÓ 

'ábě!u 
bulÍ 6 kolee 19 nébo 6 ko1€n 20. !ř1 toúio !řsřáze!í s€

nĚIrí EnBr otáěení břídé1u poho!ú losuvu.
Na hřídetl yJ Je !ryé ozube!é kolo 1J4y stloJe. ?o lyly lgt

ří o'ubená to}á "{' !' c pil na6téveaí posuvu a t' !' c' D přl ře-
zá^| záý!tí. Lr.a uvádÍ do otáó€ní bříd.] ýtT locúvové skřínl. EřÍ-
r€1 ÍlI předává otl!.ky btrd vodlcíol š!oub[ !ří zallutí Blojky c]'
1e!o tažnér! hlídell !ř1 přéř5!€!l ozobených sou&olí 16-17 a 1l.i2.
lérk@ JBou tažnéúu hříil€1t !řeilávály řtyřl fyÓh1Ó6t1 otádéní.

-t-

5p.011C 5-s-
eosT 611-79

m$ 4541-? r mc 22-10

HBC 48-52

řÍň

říň

cósŤ 1050.74

Ep,oqc s-5-5
GOST 613-?9

cost 1050-74
(a11t
ERC 4!-52



'|! 
|é,á^í 9áa!1i ge !ohy! suloŤtu A !0'6 p!6dává Ýodroí!

š!ou!€b 26 přt 
'a!!otí 'lýttoř€zDé 

eet1ca 34; ptt so!Étu'e!í .
hřobe@ ]6 á ožune!óu tyóí 27. otáčký 6é břebeu !řeilávaJí od taž-
!ó týče podÓoí šnékovébo !řevoitu ]5' 37' tlolky c4 s o'u!.nýcb
l<o1 19, t8.

1.].2. 
',ož€ 

(ob!. 4) Jé tÝoíelo p6wíú l1tlloÝfu od1Ítt@!
!ar!ořé kie!ébo Je ustavéna ě1!oká p!1!ua l !Ťo 'íot€'ít á to!ík"
v !Ť1@ě Je .t!4žka 2 !!o }1o!5á'iko !pí!áí ÝŤeteíku a ].oBítu"

ě9d6týí. YJ'!t!í!í gtojala JBÓu ú5áv}e!á !yoh1os'í@te1'ýd1 Ýíky s
p!u'!ýÚl qépadkď1. sioie 16 u!61!ě! ! 

'c}ladu !É*t 'ák1ado!fur

1.3.5. vď1áto! (o!Í. 5)' Ú'€1 Éé Et1ádá z Ýďiátoťu Eé ěi-
!o}ýú Llíaovýú řénee a dÝoullulioÝou !řevodovkou. Ptvý hlíd61
Ýallátonr 1 Je uvádg! do otáě€k pYílqboÝí1! ólé].ttoDotoleo 9. Ía
bříd61í 1 Je lasazela Yengnlc€ 2. Diu!ý hřídél 4 !áŤ1áio!! 5 kotou-
6e! 5 Je sÓqř26{! hlaoíD břídé1€o !řércitoÝky' na }Úb J.ou dvě o5u'
!eá ko1á. tra'ó!í pioÝldu v !řelodoloe se !!ÓÝádl podél!íú !řegou-
Ýá!íD hřÍite1é og1&o o'úb.náo &o15 ?. tělé.o 6 !'fevodovly lé
o!í6tE!o úa o1éoo 8' !řt!BÝnB!6 k !Ě1eš{ ÝaliáiÓlu 3 a poúo.! z!.
ÝltoÝébo lou.illa a dvou šfuu}ú Ee natářÍ vzhleiteD k těreEu !a!1á.
totu ýř1 Íapí!ání YeúenoÝébo !řevodu' ktetý sloJqJe vállátot s

oÝtád.ĎÍ lechálláau! vallátofu s !řeÝodoÝtý (o!Ť. 6) Je @í6-
iě! laloYe !a těl€s. valláto'u. ovládací kÓleóko l přé6ouÝÁ kotoul
Ýď1átoiu. PoDooí !áčLy 3' eístĚné !a !říŤu!š dř:Lírího kÓtÓuBe'
6é liovád' řa'éní ŤycEostí př.Ýodovj.ý. oý1ádgcí kot€ěko le s!oJ*
!o p1án6tá'aín ozlbe!ýs kol'@ É. stu!!1o41 DaltavÓÝá!í ěíÉe1 otá.
řék vlet6na' sa Šo[6!ígt1 2 160ll vyglaóely dvé stulntce' kte!é od-
!oiíó'Jí př'né4u šúšru v}ěteá a zaíaleEí vř.tela přé5 !řéil1oboÝé

1.]''. vtét.!í} (ob!. 7). v tě1óó€ l '}€ténítu lEou Ýř.t€!o
5' !řóillohoÝá soukÓlí a oÝláaÓí óácb&1Bnu6.

Elaoí Íéúdi6é 3 vřet*íkq Je ns !oq!d![ 4' souosá s ÝYeteen.
ot!íĚky Jšou vÍ€tenu před'vály příEo od řene1oo přt 

'ďageíolubenó 8!oJký 6 !é!o !Ťe6 !řéitlohoÝé 5oukÓ1Í ! !řévodown !oD6-

v přeihí o!řřé ýl€tea Je eígtělo Ýá1očtoaé dvouřadé 1Óž1s-
l.o' !řebílAlíoí Bd1ární zstíř€nl.

zad!Í opěty Ýř6taé a příÝodnÍ iéuontce JsoE lDíBtĚly v

v !ád!í opěře vřetena Jsou uEíEtĚla dvá !ad1á1!ě s1áL!í 10-
ř1.ká' pře!ílalící oBoÝá,\rí,sí.

!a 1eÝóD kono1 vřeto3 Je 'a o!.Ťo! uétaveno o'!bs!é l.o1o 10,
}t€!é lYedáÝá otáčky pobolu !ÓBuÝu a porlyb !řt řezá'í eávltE.

v6 Íleteúu J€ l.uželový Ótvo! !Ťo uÉtgvďí !řéchodoÝéhÓ pould.
!a a o!ěuého 8tředE.

ovládá!í loBuEý.nt ozubéÍýoh ko1 a slojty 9é !!oÝáití !o!ocí
!á!ty 11' @ístá!é na aíku, ]<t€Ťá le Qévněna !6 p}éd!í 6tl'ě tě-

{é'á!í neohallšnu e Ó!ěŤ vřet.!á v před.' opřř€ B€ ptováilí
lo'gtiíkéd a ý latl!í o!ářé J€ ía'á!í k!ÓtoÝé.

vř6téník 
'e 

laEoltoÝlí! a upéwě! Ý1éÝo lghoíe !e Btol&E.

A.

Í-

o!!.4. I'o'€

vodít&o ] Búpoltu !o obÓu stÍeáoh !!tz&y J6 !1oché a p!t.e

ý níště MístEní vřetéaí}u Je lole !o!ěíře!o B !ŤÓ p'ůcltoil
řé!énu Je v holnÍ čá6t1 lo'e otÝÓ!. z1eve Je k opleev&é před!í
Mstl loÝrcbu tože u!éÉěne p.su9ová 6křfd' g!!aÝa - tolzoxé 4 Eopěrei mdícího šrouba 5 á hříitelé 6. !o'e Je !&obtováno a u!éÉ
nělo !a stoJau Šouš truhu.

1.3.4. stÓJaň' Íe sioJeu Jsou eístĚly Jedlotllýé ezrysÓEtluhu. z1é!a Je ve EiojanB n4 Rpod!íb !áDu upeÝně! vaftáto!.
v p!av6 s€kci 6toja!|r Je Bístěn !Ó!vétlěč s ne'1 !íú á Ýatláto-
!@ - nád!ž c'ta'élí s e1e}t!1ckýn 6e!pgd1ée. Y hor!í ěást1 6tÓla-
Áu le bÍ6téD 

'lJlek 
Le sbáťu bří6ěk á oh]adtoí LápállÁy. cb]áo;-

cí kapa11Da jé }řeg Íllt! llr!áillng iro .ih1ail1oÍ řádržo' ý Dřed!Í
čá6tr stoJ&u Je ploÝéde'o wbÍÁ!í DŇ noby o!6luny ' pííp;dx, ř"
!!áouJe !€edě. ze!řeitu sesbola Je !a ótoJeu uÍsté! !u1t Óvládá-
!í souBtrEbE a vodle !áho Jé ýý€[Ý!á sďlíáaks ! utlátlání přísltl-



obŤ. 6. Méche'eus o'rádání
12J

vďlátolu a lycblott!í PřelodoÝky
4 5 6Á 7



1.3.7. tro!Ík (ob!. 8) Je leÓntoÝá na 5třěd!í š1!ok6 !'1'ně
sloJďu s Ý pÓ'.adoaeé ýalÓ,. je c!éWě! pá&o[ ]. P1no1a 1 Dá da-
!ý stě! v tě1e6é a !osÓu!á s6,tolečkets 2' mí5tě!ém !a JeJíb !!&
véb koúcl. o.tloěét hodrÓty lJÉuutí piloly Je loóle stulntoe !a
!l!o1é' Ptlo1a B€ upeÝňtrJe !áěkou' kté!á 6tahule s!o!ky.

x Eszáí Š1ÓE;Í &u11ókové Es!bt;ký' 
A A

1.].8. lyla (o!!. 9). Tě1Bso lyry J6 !řipeýnélo k vřeteíkq.
v fě165e Éo aacházÍ v!át!é úštŤolí ] a !říklon 1ýry 2.

v!at!Á ústlojí Je ovlátláo !á6kou' ktelj Je vnĚ !a tě1ěŠé 1Ý-
''. !áč}a ovládBlící vlát!é ú.tlojÍ oá !6vnou ltxáo|.

Ía přík1o'u lyry ge Etavují Ýít!!ná o'u!é!á kola. Dlo íezá-
ní závlLu'

Přítlon se otáří !o !řírubě l bnďého hříile1e pos[vové skř'!ě
a Ý ložéttováné lolole se upéÝňujé úátioí.

''é úoáé íoltoÝ6t Ť&!!ou sadu vjně!'ých o'u!e!ých ko1, Lte!á
zaJišřuJí rúaé vaŤí&ty n3Étavďí !oho!! poE[vu.

Ťětěgo 1ý!y ge uzaÝí!á vílen 4. ]Ía w!tř!í 5tŤ&ě víka Je tá-
rlu1ká !!o na6taýová!í lyÍy.

l.3'9. losnvová stříň (o!!. ]0)' Pli t!va1é6 !st4Ýďí 1ý!y
MÓ'ňuJé !ÓsuÝová 6}říř zí6}at lednu ve11ko6t stou!!í!í 

'áv1t! á
řtř1 !ů!né losuvy. otíěký 1600 pŤvéEu hří.léu 1 !o6uvÓÝé 6křínĚ
!ředává!ý Dzu!4ýel }oly ly!y. ?osuvová skříí Je ovláddla dÝěoa
!Átaml 4' kte!é Jsou na předníD Ýfi{u ]"

ua'íúÍ losuÝo9é.]rřínĚ J€ kaoto"é. oleJ se nalóvá otÝÓŤÝ !!o
'étký Ý hoeíe víku 2.

1.3.1o' supo.tová skříř (Ótr. 11) djvá supÓltu }odé1!ý !Ó-6uv. Přt iezáll závlttr óe pohyb Ěmulu pteilává lobooí záv1iořeeé
úatlcé 5, při soustlui&í - oz!!€nou týří 1. y tĚlese suloŤtoTé
éLříná Je D".bďlsDre' lLe'ý !ředává pohyb Ód "ažného hřÍdere k
oŽube!é tyří. Ýzadu rá táleBe súpoltoÝé 6}Yí!ě 6 Jáou ÝodÍtka. !o
}Lr.ý"h 9e oo.oUvá záý|ro|e6á matt06. Ia !řídet1 š'"\ového };1a
4 je !řetě'o!ací 

'ubová 
spÓJka 2' ovláilácl pá{a ].t.!á je @ístá!a

'g !řednÍ stěně supoÍtové skříně.
za!n!t{ !Ódél!ého losuýu s záÝttořBzld matloe 6é lrovádí Jéil-lou pákou 7' E1ni 6e !!ovádí lotŤebné blokoÝáí. i[a']ání deche1g-

eu suloltoÝé ě1.ří!ě Je plováděbo od o'ur]enéhÓ kolá 3' ]<t€ré Jé pr-
!Óýe!o do o16Jové Ýá!y.

l.3.11. su!Órt (o!!. l2). rodé1!é sá!š Šupoltq 2 s€ lo6ouvaJí
!o !1orhéD a pllznatickén Ýo.lítk[ stoJ&u.

z6podu 
'e 

k loaékýu sanÍe upe@ěla súpoltÓÝá skříi . zesho-
Ťa ge n4 vodÍt}áob podél'ýoh seí posouv5Jí loEooí ĚŤoúbu 1 !řÍĚné3áě 4.

ses}ro!á J6on !a příčných 6áDích [etavey Ótoě!é sář 3 9 bots
níD1 podáhýít sá!ě6t 5' wa hoaíoh lodélnýoh seíoh sryoltu Jsou
!!ov.dé'y ibá'ky k u!éEě!í d!ž&! !ástŤoJú.

x !á!ání 1cž's€} .upoltu .e !Ó!řívá tu]lěkových oá?n1ře]i.
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l.].12. cEad1oí goutteÝa. Do o!.ladící sÓustavy !átří njd!'ka
E od6tíed1výú elektŤio].ýo BeŤpa(u€o' hádlce Břívo..|ní a odýáděoí
eeul.'I' ó1olrt'et É tlulkou a koboute k !ří6untr du1ze na nůž.

slÓupek ohladící BoustsÝy Jé n@Ó!tov]á! !Ó26du 'é s!po!tu.
Búu12é so 61éYá do žlábku 6tolanu á přes ná1eýku 5e sítk@ - do

'ád!&v.
l. 4. E16kt!1dké zářízení

1.4.l. Do é1ékt!1ckét!o záí'eí soEtldhl pétří:
s5':acbtoeí €1ekiloaotor poholu vřetea 1ltll
ete]rtlonotor čellladlá oh1ádíoí sorciá'y 2ú|
Bloďtěoí a Óottlelc !ďí!ení' níst!{ osvětle'í.
Ná ob!. 13 Je !!1!c1!tá!í éléktlliká schéoa.

rřt 3t1aě.ní Ílgiítka JI(y Be 
'apíú otlřoní ele].ttoEotorq 1]í

Ýtévo lorooÍ 6!ouÍt;ř6 Íj[.
v lodeób 2]-25 í.0. !řl!!avulí kÓltákty š!o!št66u ttII n.to ÍJ

L !á!ú!tÍ šloExtěč Eo.
oto6ó!ín !ře!Í!ax€ BE se 

'apíná 
gloEštĚř Eo. 5pou!tě6 Eo sÝí'

!i l11ovítl kontakty !apí!á €16ttŤoboiot 2I n6bo l!í' přÍ!ait!! obs
.1ekttototÓ'ý 6outáE!ě'

1.4.2. !1ekt!1cké obvodý sÓ6t!u!u ÝytÝáíí!
ochleu !!ott zktsto'ýn !!oud6Ú' !te!á Jg proYedera loJtstits-

ocůteu pŤoti !ř6tí)íoní' 'áJtštěnou 
t€p€tnýnl letéj

!|rlovoI ocbleu poúÓcÍ 6ívok ús8!6i1ckébo slouštěře.
sÓNi'ú1 Dusí býi spolďů1vě E!ed!E! ! sÓdlá.tu ]9 €xtstuJícíet

!!aÝl'il1y s loroal.
1.4.]' v t9!. 2 le 8pec1'ttáce k pll'otliár!íuu schéEátu. s!o-

oilikaoo e1éktŤického za,í'eÁr b Ý ta!. 3. Dobodluté o@áÚéDí Ýo-
it1ó8 & dontáž!ín éůéÚatúú (o}!. 14' 15) Jo Ý tab. 4.

slec1fíEace k elektŤict.m gcbélatu
A8

ob!. l]. !ŤrEclplál!í e1.Jrt.tc!é sctána'
sohéea !ř1pojaí 6tékt'ÓdotoŤu 1M !a 22o Y

!řeplutÍn si]t<a6e ÁB !ř1cbá.í !a!ětí na !řasvrí ,hý.t, 
^ 

.:,*

rl1 stlaldí t1á6í$ra 2íy Eo !á!í!á otábénÍ elé].t!oůo!íe 1M

Ý!íavo !o!ooí .louštěče XI].

Př1 st1ář6!í tlaěíi].a li|y 6é koldákt@ 3-5 oitloíuje Óbvoil !á.
!ále'í sloBštěč. [Il a toltskt@ ]-29 86 ottloJEjÓ obvod ólou$těóe
ÍlJ }iěŤý !rcÝádí tntlulě!ě.dyíe1ok6 bŤattě!Í nÓtÓfu. Eoltg]it {l
(o.Blj) ltřatule p!Ýé dlutí st4toŤu' koltakt (c1.c,2) dáÝá pEl'a.
Jíoí pŤoqil dÓ dldtd1ro vllBtí pŤeB 611ovou d1ódu Btr' koltakt (Ál.
Á11) dúvá 6tlídaÝý pfuuir do třétÍbo Ýbutí.
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!ÓkŤačoÝd'j trb.2

1V!
H.O.

ffv

IIIP,2[P

K]!

KO

Ínl I0I

t.a

Tběítko "c!on''
(sto!) a }ÍzilěEí
záYltová pol15tka

uaer1etic}:y spoujtě8
!9ÍéÝé!éEí ne 11o v
Mápeticlď slou;tě;
!eÝé!6ní aa 11o Ý
uasletíc*ý spÓGtěč
leÝelzsuí ae 11o v

(l-orrv3

nrc-6-{l
TIE-10

IIE-I]]

flm-ÍII

flIE-rrl

.AÍ6]-ju

1

1

2

3

4

a

)

rok.čoÝáEí ttb. ]

Poeá0}s. Úléttlonoto! čeTpaó1a c}t16zení 2M B!o1u 6 konékto-

rcn [P] ge aoaávi Aa 
'ý!áěrLí 

Ótled!áv}u a za !řl!lát€*.

speclfikec. .].ek!f,ickébo aažízéní

xll, K ll

(o, Et

BK

1P!

1P!

2Pt

2PT

TY

M!ožs!Ýí !a

220 Ý

JíBttč 6tříéaÝé}to pŤou-
du' lozpojoÝé na ploud
4Á3ná6obkéúýý!íaa.
cíbo Poudu 14 IB
lekétoÝý BpíEgč s
é1ektiio}ýE obvodéo 7'
ploÝedéní po dó}cé hří-

@g!!t1cký dlouštěč
!éÝe!aí ! cíý&o! Dq
11o v l nécbe1ckýe

MéaÉ.t1cký dpÓoštóč g

s1r!o!!oudá kř.EíkoÝÁ
dtodg !!o uBÚěně'ý !!ou
50 h 3 néx1frílníD
zpěthjr'] uBpětB 600 v 6

Dvou!ólovd té!e1nJ
!élá !s !Ťoud 4 r|

Dýouldbýd tepelni
!e1. ná p!Óuit 2'5 A
Dvoupd]ová tele1!é
lelé na lroud o,5 4
!ÝouldloÝé i€péh;
relé 

'a !.oud o']2 ,l'
rlesfolqítoŤ na !aŇ-
tí 22o/,-22-11a/24

T'esíomáto. ua na!š-
t! 3ao/r-22-11a/24

záÝltovl loj1Ette na
!!oud2,443rsmou
Ý1ožbou n!4*2' nBÁ.4
ŤraJ'tko B Ý'ílcoYýD
přfuoěarýo lo6ouÝa3eE

lI(61-lM

rfr!Ú0-T-7-

n E-Í]J
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T6C3-O,16

ItPC-6-{

I{E.OIIYJ

Aa}Ec!Ťonui .lekt'oúoto!
třífaŽoÝý' 3 kotýou nA-
t!átko' ofukÓÝdý' Ý
ht1!íkovéE obé1u'pil-
Bbový 6. 8volkoúicí
{]J h1ádína Ý1b!ací pryé

!1ékt!ouotox č.Tpad1a
ch1.Ž.!í tří'ázoiý

Jistič Btříd5Ýébo pŤou-

du' odpoJoÝač na pťoud

6']ÁcnásobkenÝy!ína-
cíhÓ ploudu 14 Irř

tnP,2[t



2Xv, ltv
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0
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Bz1
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3
81t

ct1

B1
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iakty1B.O.alE.Z.
t}aěítko t Ýácowu
pilaočarra posuo"ač.'
ěelná batw ! koíta}ty
1E.0. a l E.Z.
sÝitllna ohe}'á délky
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2XE

2IO{
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l tot

lKi

1ffi

snluÝenó o'íačení ÝÓd!č6 k DoEt#!íe gcbéEstáB
(ob!. 14 a 1t)

čísro voarče

1

2

)

6

9
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't9
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Iín-[JI
Ín-I{]]
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1.4.4. Eo@ístění elek}lickdbo zaiíze\t n4 6oBtlubu Je uve-

cbďsl.teŤlÉtiky ploudového naEtaÝení tepehich !é1é lo Ý

Tabulka 5
chslaktelistika ploudÓvého nastaÝení teperaých lelé

2BB
2(E

2Kl
2El

2KŤ

ao

oznaěeÚd,€!oJoreýcb

označeaí'epo1ovaýcl

rap;tt, Jngnovrtý,ploud te'orného

16y03n I6y04I

'I l1

2PÍ

220
,ao
22A

180 o:)2
+l

-2

+l
+1

-2
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lokrtčoÝání t.b. 6

or6JoÝá l IndustÍ1at-

kÓ1a !íídele po-]hotové

Iož1ska' Éíd€-

čepy šro"tů po-

cosŤ 1707-51

ruola' ;ép šxou-haková

opBa.í ěely "o- | 
.'

!7

1 .5. Nazací souŠtaÝa

uísta ptnícícb olejorýéh otÝolri' lozdístě!í Daeidék !éno
ji.ých ploBtřédkrl rdz^í, fuazBtýÍ Ébícího o1eje a doby baziní
Jeou uÝedéha v ce1kovjn ec!éÚatu soust4bu (ob!. .|7\ aý téb, 6.

Pře.l plhÍm 6pu;!ěníD 6t!o:e je DULne,:
pronýt všectuy !ln1cí olejová llostoFy letfot.jen a !a!1n't

Je olejen st&ovebébo dfubu podlé 6póc'f1káce ae Eohé@tu ra'áí!
Ýšecn!ý tioucí 5€ páIy' jejíchž oazivo nelí uÝed6no, se náaa-

řou !řr mntdži kolziétebčníE tuken. Dolofučéná @"ika j. yc-2(n)

o!r. l6. Eozdístění éle}tlického 
'ařízení na Šoustlu}u

neuo JC-J(T) cost loll-51.
s.héEa eeáí

't?
způt'o\

puěaí -

ut't411{I-20I
eosE 6267-?4

-2|-



2. trívoD K PBoÍozIj

2.1 . Piav1d1á belběčnostt .Ťácé

lři oleruze stloje Je hutn; dod!;ovat dslqduJící pobýný bez.

1. i{épřtstupoÝst k !.ác1 bez předcboŽÍlD 6é'íánení 6é é 4ivo-
deo k obs1uŽé BtŤoJe.

2. Přeil sluště'id BtŤole uasad1t o.bŤmé kŤyty.
-]. zalEutí Jistiěe lrováaět louze přr. aavřenýctr dÝeřích.oŽ.

vaaěče'
4' Pii plác' se iídii !řed€pÉďýú 'ežiey soustldéíí pro deý

5. ď'štěíÍ' otí!áí a ge;í'ováí úóchejcalt Bitoje lroýádět
louze !;i ú!!nén zsgtaÝéní a ieho odlojéní od Eít;.

6. DodŤ}oÝat řistotu a loiádeL aa llacoEíe ElÉt; u Btlolé.
7. Néle.báÝat 6tŤol lod bs!;tíú.

2.2. Postu' nontáže

rři natládliEí a Ýyk1ádáí 5 ýykl;dáJ bédny 6e zalaten:íb
stŤoJeo není liíluětná Jebo ve1ká aakr&;bí a úd6!y o dno !ř1 zÝé-
dáí 6 tpou;tiní (ob!. 1e).

0b!. 18. 
'olreva 

zabal€néhÓ sÓust!úntr

Ý piíla,rě !.]š1;dáí a ýyLláóáÚj zábel*dho 6ilole aa š1kb3
!1o;ě n6 vd1€čkách, leoúí rýt erron Ýět;{ ne; 15o. PiitoE !en{ do.
Ýoteno dáýát !Ód ledíu Ý:íečb g pfueěŤeÚ vit;íD než 60-70 e.

Po odBtleění bed!ý jé autíé 'kontlolovat wěl}í staÝ uŽ1u a
souča9tí gtfoJe, !řísluéeství a o6isi!ích batéllÁ1u po{tte šehs@

Áby sé záb'áilo poěkoze!í st.oje Ťolba1ovacíú básteleú, Je
íutío .eldilve seJúout boť'j štÍt bedly, á lotoE lelí loční etány.

ufuitř záÝoiiu je nutná do!.aa řozlale!;bo st!Ójé peÝídět
J€řábeD !od1é tlespo.t!íbo Éd1énatu (obť. 19). Př1toD Jé luthé 5é
ÝyvsloÝat pogkozen{ ýyéiuluJících šáEtí 6t'ole. Ne!'utá 1ea Be né-
sdí dótýtat 1€hce d.fomoÝátelných 6ouě;ští' ko]'eěek' ollgcoveých
šástí' oat#ch úÚu so"částí' tonzorově !p.m;ných uz1ů atd. K to-
m Ša na odlovídající ejttg podEádsJí pod laaa odloÝidsjící dřevě-
!é š!s1í].ý.

!Ťo t.e6po!t ée doporěulé používat tonopný* ru.
schd@áta @!túže šou.tnhu J3ou Ý tspl'tole trP.spoltl (Yiz

strol Ee noltuje na zákbd' JehÓž hloubka je 2íÝ1s1á nA
chďa].té4 lod*ladu' ale fusí být !€Jnéně 4oo M.

ýyýá;ení st"oje ee plovdaí na Ýodítkécb Lo;e Ý podárných a
pří8nvcl guárect ponocí voaovÁy. rřesaoet oootáže Jé o,o] @ na
1ooo @. s konečnou llataoÉtí ryvá'eý ótŤol Éé laléYá !.tonéE a
!o latÝlibutí Ee upevňYuje z!íkbdorýbr grouby.

Dotahováí ěŤoulu óe @gí !!oÝádšt &lloněh8.



á

ob!. 19. Dollava rozlal.í6ho soustlubE

l. J. Pfiá tdště.í
PÓ uloiehí stloje na základý Ée odg1!4í ponocí petloleje

8tíkoloaí v.6tvy.a oplscoÝďých !íste.h. Poton 6ě tyto i)ovfcby

ýýtiou ěístýn hsdlen q íďážou Be t4koú €6tÝou Ó1éle zĎačky

'.Pi'iúys]-oÝd ]on cosT 1707-51. Pou;íÝat k ;iště!í Étťoje Lovoýá

piédDĚty a lséný !apí! .e' !řípuEtné.
Před 6puštěíín gtloje mBí b]ít bézpoanííečně !.ovédey pÓký-

ny' uÝ€deíé Ý odpovídalících ksp1tolách tóhÓtÓ náÝodu .El€ktlic-
ué zaiizeo|', s ,NazÚi, '

rřea gpuštěío stloje le nutné naph1t záBobaík chlailicí k4-
pa,1íÍÓut mÓžství ka!áli4y je 10 1.

x přeotěžnám Ee'n.í'oí g. 6e EtloJen jé nutné !ŤoÝést Jeho

ziběh pi1 t;hu nap"ríaao' uto.t"otovat ěiBogt ngzáj, a t6ké si
osvojli u!čeĎÍ á čímo6t oÝlédácích oleáů (ÝiŽ obř. 2.).

2'4' !erjg94!
2.4.1' Na6taÝení hláElbo lohýlru
!o;adoÝa!á oiáčky ýieisňa se naÉtawjí Ótáče!ín kolečka 4

pty.ú; r9su1ace valiátofu e piepí"ánj. pát 5 á 11 (Ýiz ob!. 2).
otáčá.j EoleěLa 4 ÓÝlád'!ní Ýď1átoau le oáÉ louze při zap.

nutén e1ektŤonotoD lolobu Ýřeiěne.
vélikost íaBtgÝén1 otÁěéL Ýiet6na Še !!ovádí podle t&b!1ky

@ígtĚné loil kol€ěkéu.
v tab. 7 íBou uvedsy ídaje p.o lagtaÝ@í oiáěek vřot6né pro

6t.oj l6yodl B Ý t6b. s . !!o Btloj I6y04n.
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2'4.2. ýě6+"'4Ýebí poenl ě ŽdÝi'tu
rř1 ísgtaYoÝáí t'olDíu posuÝ{ a záÝitu se uut!á hodlota 4s.

glaveaí posuvů n€bo stoup|ííí !!oÝlídí pod1e islutek' Úí6těný.b na
pouuvová sliíar s Ea @rt;D' 't!eě Ýíké 1ýry. Ý tabulkách !!o
tažoý poauv 

'e!o 
stoúp'íní záÝltu jsou uv€deDy loloby p.ík 6 a 7

loguvové é}iíně a lastav9ní 1yfy. !o naBtsvovliní le nutné páry
6 a 7 !řáéÚÓut do polohý' uvé.l6íé na obř. 20 6 nasadít ý lyie !'o-
žsdoveý 6oubo! Ýí@ěBýcb oŽobeaych kor (ta!. 9).

I-L.--!
/-r\J/T T -h\
\.L.r' | \

z=io Tfl, \4-,/
Z=72

orl!. 20. Nasíavsí 1yŤy !a o!i1ní!í ve11koét lodétného loÉuvu
Tabulka

lÍagtaÝéní 1y!y gtrole ř6záí zádtu

lsh ,

o,)5

a r45
at5
0,6

1

1t25

1t?5
2

2,5
)

36

2e

22
22
2a
18

1l

)5

30
l0
fo
2?
l0

)a
lo
35

:10

?5
?,

6o
60

60

60
6o
60
60
ao

12
?2

72

,2
a0
ao
a0
a0

72
?,

36
24

=1t
2

27
2?
)6

4a

=1L.?ttvtv

_ .12.?

(?& I6Y0JI )
(PŤo l6y04[ )

( pro I6J03II )

(Pro I6Y04[ )
(!!o I6Y0ln )
(Pro I6y04Í )

Výíěníá odbe!á ko1a

2A
35
25

)5
)5

),
),
)5
43
43
4)
+)
4)
+)
+)
4)
43
4)
4)
43
+)

60

4a
,4
36
))
66

27

24

)o
'79

79

?9

ýýb;Úá ozuldá kols

B c n

siou!é.J o t25
or) po

?5 2? ,?2

n



výněDé ozub.ná ko1.

lýlý
B c D

4,25

ar),

ot5

1,25

2+

24
3?
40
43

+3

43

64
4)
43

60
6o
6o
6o
60

3A
60
30

?3
;)o

?)
7)

43
43

64

6o
4a

4)

ao

?3

?)
?3
7)
7)
7)
?3
73
?)

73
?3

(?!o I6Y04n )

9-

2.5. Ě.eÍl.?s4!

!ř1 peÝozu 6irÓl€ Ýe1he potřeba seří'ení jed!Ót]iÝýoh ub
1ů a pÍvkd' !a úřét@ Óbloýeí no!Eá1!í Ftáoe.

Íalnetl Y4{ú řoíélo'ébo !řéýodu Ee lroÝádí pÓbooí stážld
eat1oo 2 (Ób!. 21) Ýa!1áto!u lootoóe!ín tě166a rych1ostíí přovo-
dovkÝ 1 Ýz}l€iléo k těléBu va!láto![ ].

soří'.!í IrlílE !říř!ých a podélíýcr] 9ání 5upoltu gé !!o'ád{
šrouby 1 (obt. 22).

sÓřÍ'eí vfué Ý !áYltovén spcJ@í šloubí a mátlc pYíií'ých sa'
!í su!Ó!t[. vůle Ý. spolt ÍŤoúbů á úatle 1 á 4 (obr' 2]) s€ !á6ta-
ÝuJe dotažé!íe klílu ] ěŤouho 2.

s.Íízé!' vlhe o 'ávlto'!ó 
s!ÓJe!í š!oub. a uat1oe hoÍqích 6a.

!í sulolttr. v&e 'o š!oJé!í š!ou!* . nát1.€ 1 (cb!. 24) 6e ná3tá-
lule !Yltáže'í! šíoub! 2 6 !&léduJícín Jehr 'áJIšIěIJD eatlcí 3.

'eřÍ'éní 
v6i. 

'á!1tÓřé'!é 
eái1oé slpoltové sltYíDě (o!t. 25)

Ée !Ťo'ádí poEocí šlounE 1.

{

I

obr. 21. 3eříze!í !ap!utí řeben€

1 2J 4

0b!. 2]. seřízďí vile v závltÓýén
s!.jení pŤtó4ýcb s]úí su'o!tu

t 23

obr. 24. seřízéní vů1e v závitovén sloJení
honích seí sDpořtu -(|

o!1. 22' seíízdí k1í!u
příč!ých a lodé1ných

cbÍ.25.seřízďí vnle
zá'1tol€aé eattre



2.6. rÓkny L olEluze étŤolů

Í toúu' aly by1á 
'acbo'á!a 

!ř€slogi tiloje' l. !u1aé 6é Ý]&-

..' nv.ur."x.' o!otŤéte!í, a lEto le tiéla dod!ÉoÝát náBl.itujÍ.

cí !Ť8v1d1a prácé úa 6t!oí1.'- . 

"r.u "oon'ar^ 
6t!oj9 jé nqt'é se sezúá1t s J6bo 6o)téúated a

*"""**"r,.''t".r' D& á o!1ádaďcb DÍ!ků a pořgdí J"Jlob pÍe!í!á.
::."-;::;::':;"; snÍÁÝnosL íAElaleÚ{ oár á zasuÓut Je do 'al:Etě.
;;'";.;;;. ;""' přípuslné přeřazovat o'ubé!á koIa zá běhu etloJe.

;;'";;;i;';.;. r" ',*g o-;r*, dá'!ý bŤídel' pl7 íezénl záý'|' -

rřea obŤábě!íE lolotÓÝalu Ýé nlo!éch le nutné d{ontloloÝat

*"*'e." 
''"'". 

-*.;' 
"ýt 

dogtateřně h1É!óré a ě1Eté. Po ulnutí vý-

;;;; ;" "'.;; 
úlnout p!!olu' zkontlo1oÝát u!óEě!í koníkE p!ot1

ooa.rliu" poguqtr. sloty je nut!é Ý lrocesu !!ÁÓě mslat'
"-.'.*"'i 

"rrn*t!e 
pEcoíat é opotř6béníd1 á lot1uřenýn1 hloty.

". ".''j"**l''s 
!a6ta'tt strÓJ v pří!aaě, že 5é hŤot koníku

,aótná Ói!íIýar néto když íg&říp€n...-'lx' 
.*"**z"'l lo1otoÝařú v€1ké ilé1ky Je nutné Ýelovat !o'oF

!osd bloLu tonítu s přl ohŤ€vu zto!!rclo!ár Jebo uplJtí.
vřeLele Ýřeroíkd se výrážÍ WÍr 6 !Ědě!JD n.bD b!ob'.-

!ři pŤác1 s opáŤou Je lufuá !ea'át vod{oí ě611éit.

"r' "*""""a"i 
tklížltlla Jé !úi'é ho oň16t1t od tří6ek a !*

"'"'"". 
--" po1otoÝ6lu vé 6k1íótit1e le lainé Ý'J!Óut nc!tŤň!ý

tríě' ;";;i otář"ní strlřrara s ki{6eo a&že véói k poško'e!í stlÓ-

1é a zrďř!í pŤaÓovníka..". 
,ii ""**'e"r 

nožé J€ tŤeba poit]e no{íostí andš1t Jého Ýy-

.*'"r'" n".xl'* !o{i]'ožty' kté!ó nají !1oď'u roúotr !1Óše nože.._- 

"ri nr'"**i'"'é k tEu lebo k r{.ní dégoe íe nutn. dod!žo-

v"t opata'al a výEout 6. řezá!í nádíěŤíě 9e1ké tříEky.
'." "í]'Inrrn*"x placovai g iu!í' ná6tíÓlén' neloí to 'vyěule
fudBěaoE tlotřébu 9í1ý !a 6upoŤtu, v iéchalisbE !Ósuvu a níze

ýéet ke '1oú€'í.'-.'"ri 
"*nox"r 

oo.li Je 'utná 
ná Eí6to' kae 6e odétí!á tř{ska'

Dř1vádĚt obladící tapa1tlu.
!ř1 !řecibottE r práco s ouazaío !a otŤábění 11i1!y lagucho

a olráo.n! :e !út!é !eě1ivě Óět5t1! 6oÉt!th' néloř placlt t1tljJ

""''i"i " **"ra raparraou, vytláří }úot!' kt€Ťá !ř1 !řÍchodl na

sáíě Ýode k před&é!énu oi'otřebeÍ óuloÍtú a lo'e.
Irgní oořué romat o!!ábě!ý loloiovat Ýe stY.dech !e!o ía Ýo.

dítkáÓb 1o'., potlá.tat !a Ýodíiks 1ože o!rá!ěíd lolotovaly' !á-

stÍol€ !elo l1ňé píed,{ětyl nebot to !1óí souót'uh a 6!i;ule Jebo

Dopo!úěuJe Áe !€ltodtcl.y kÓltŤoloÝat nápautÍ íoíen! b1awího
pobolu' ko!telo'ai uazáí stloJe' !epř1!!st1t s!Íže!í h1éiuný na-
ziýs ý ne^c|cb plo€to!ách ['1ť. Nerí přípq6i!é lechát laíÁoí ,á-
sobúíky cte?le!é. !ýra €tloJe [u6í býi Ýždý u!ávlďá v{téo.

Plgoolst !a gtloJ1 při EeJbutén Ýí].u lyíy le z5kázáo'
vř€tďo štloJe Je !o'aé zstaÝlt á !!zil1t pcu'e ilaóítk@

" cTon-Toluo3'' (sto!-!'Žda).
!o pfác1 le nut!é stŤoJ oělltit od třísok a ňéřlstot, ýy!řít

ho á EeáEat vodítka 1ože a sE'Óltu č16týn uaŽlÝe. 'Ie zákázánÓ
př1 člště!í Btrol€ používat s8rltový pá!í!.

2.?. fu!éšliostt d6úo'táž! s rÓntá'é
stťoJe Dl1 Óp!aÝá.h

Pled tíD' ne' při6toupín€ } iteúontážl stroje' l€ !ut!é ho
odloj1t od e1ektlické síiě' Ýyplutín É nrp!ího spí!aěé, a tá].é
vylÉout táýhé v1ožky loJ}Btet.

De@o!tí' l9dEotllvíot! nz1ú štloje le úÓříé lroýádĚt !o dokÓ-
!a1éo BeE!áne!í se s kcnstlukoí uz1ů.

!ři vý4Í!ě klílových YeDéaů Je lutíé !e Ýřoiébí}u séJmou!
D1sku 2 (Ýls r!!. ?)' a k toúu j. !ut!é výšloulovst šmu!ý up€v-
ňuJící nlÉku k tě1e6u a š!ou!y upévíě!í přÍluby 9 t ú1Bo. 2" ňé-
nel se saíní oezerou' Ýýivořďou ň€z1 pÓÉchěn otvoru a Ý!ěJšíú
p'ú!E!eB 1ož1ŠéL vřet.!6.

l ?o 6eřízéní !5dtá1nÍ vů]e 1ožlE€t !řed!( oDĚly Ýřétéla le
!ut!é @i1Ó1 e &sJ1st1t š!oun@ 7'

,.8. !s!.4g.-x9!g-&1šs!-.I9.!1.Eg'
Na o!!. 26 Je 6chéDa loeístě!í lo'1sek' l t3b. 10 jě lÝeden

sez!ď lořlsék k sou€tluhu 16Í0][ g ! tsb. 11 - sru6tlunu I6y04Il.
TabdLa 10

spect'1kaoe rož1Éek souštŤuhEj6y0jil
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l. PASPOT!

].1 . obecné údai e

Ťyp soustnhu. Divelsální' zvýšebé lie.nogtr
uodett I6Y0J!, I6Y04[

].2 ' zák1adní údaj e

yýška lťotu'
rozněrV o!.acováveLélo

mlibdlní p.ůúěr ob!ob]o,
olracovávei' nad 1ožeú ........

nďiEjlní dél].e obrobku .......
n&lnální !Ťůně! nad sulolteú ..
n5xinábí !ÍÍmě' tyče ve Bklí-
ěid1e'........"..............

naxiEíbí !!úněI tyěe Ý k1eštfuě
stoúpíní řeŽďébo záýítu:

rŤůměl otýÓŤu ýřcténa, m ..'.......
Kužet víetols otýolu ..i......'..r'.

sulolt a supoltová

llďiúálni losuv su.ÓItr' nn:
poddtby .......,...............
!řířbý . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . ' . . . . .

ýe1ikost děrenj d;Iícího khbu
liióného !osunu,

rřióné přesunutí sulortu za lednu
otá;ku d;iícího kruhu' nú ..'.......

ve1ikost dítku děrícího kfuhu
!odelneho posulu,

160
2ra
90

'19

10

I6y0ll

a6

19,2

2)2
110

0,025

2

I6y04rI

't o0

500
114

19

ar25-)
ao-10

19t2

2

natricrqi, @ ............,.,.... o,25-l
palcoÝýt počet záÝttu bé 1' .... 8o.1o
úodulový' m .',.'....'......'.. a'1-1'25

vřeteník

500
1)'



I6y0tn

!odéh{ potbutí ÉupoŤtu za j eitlu
otáěr.u dělícÍbo knrbu' @ ......... 1oo

M*leí]ní přÓ6uutí su!o!tu' @:
!Óhoa

Druh proudú n4!ÁjéČí €ítě
I.e1tÓč.t ploudu' tlz ...'....."...'.,
Na!ětí .ítě, v "..'.........'.....'.
!,očet é1ektro'oton
DleLt.oÁotoŤ lohonu viebeDd:

ty!,........."..."............

r6y04Il

4ě!í'....'....................
lodl€ šloubu
podle břídele

Honí éáě
ua*ieíl!í lozDěřy pfiiře^ d!žáku
nože' m ............

vzdá1éDost od op;mého poÝlc!úr 
'0ž6podle !říbky brotú, @ ......l......

ÚelúÁ1E1 přésuutí saí' m ........
a'1Eá1nJ úbe1 pootoěe.í teí' Btulně

ýet1&o€t dllku škaly lootoěe!í šeí'
6tu!ně . . . . . . . . . . . . . . .

PřěEúuií za jedlu otdčku dě1ícíbo
!Íu.bú' @ t........|.

vé11ko.t i!ílku děljcíbo kehu' @ ..

rrů!Ě! puolý'
Ma*ieíbí' posEutí piboly' m ...'.
Přéeuutí p1íoly za Jedlu otáiLu
.rěr{cího k'ahu'

(uže1 oiýÓn piloly ..........:.....
\'ože

12*12

12
'120

45

2

55

'|

1A
26x5

7A'3r0O
5Ó-2,0a

D1éktloÚoto. če'pad1a ch1adí.í

rt!,.....r.....,....,,......r.

222
232

?32

10

45

1

2

35
)5

1

5oo
5oo
500

r6y0j]t

i0
224,)AA
2

aall2-12-4-c1

131A

ii t-2?
a,12t
2500

22

2

I6v04n

50

2

1)74

xl4-22n1
c,12a

22
ýýt1&t řelpac1a ctúadící }e!a!iny'
1,/ůrn'....."..'....".

trínové řeneny Gos! ,]2a4-6B ., ".....
!ořet ř.Deau
YnĚJ!í 

'ozo;IJ' 
3ous r:.rnu

(d;1ka x Jjlirra x vlt;ka), m ,..,".,
Hdotnost Btro;., ke ....,.........,.

12?a'72,x121, 1]a0*7]0Í121i
a7a ?ra

Ýxě;š:r ro,něry nŤ3coviího p.o.ton' nontáž]!í 6 přlpoJovac:í
.ozúé.r ]sDu

|úontáž souFtEhu (ob!.2.a ]r :)o).

!'íi;! igžaébo Éía.l"' m .......'. 1a
rrůněr a stougíl vo.lícího š!ou}u, M 26x5

Počet otéčeL ýřetena

iozgah otáěek, ú-1:
zát<realj proveaeaí

uecheíkg €oust4lru

............... r1ynu1ó
!eeu1acó

60-4ooo
64-3200

}óet podélďcb !o.uýi supoltu
př1 6tá1áD la.tsYení 1ytY .....'...

Eo'sg.lt lo.tábébÓ !ÓéuÝu Eu!o!l'u
!řl stIíá! nBgteÝÚí 1yŤy' @/ot .'. 0,04-0,12 o,o4-o,32



a)
II

at5:

b)

d'3;4;5;6;'l:8 3J0

nI

obI'€oÝd !o@é!y pŤaoov!íhÓ !rcgto!u. zák1ádÓvé a pŤipolo-
Ýa.í !ozúéry sous tŤulru I6y04!:
1 . supolt; II - tone. vř€té!a: á) lod hroti h) lod
k1ešt1hu; 1IT - pilo1a ]<oníkuo!!. 2?. oblJtové roŽněŤy piacÓvního p!ošto!u. základoÝé

Jovácí ŤoŽněIy €ostluhu l6y0Jll:
i - "ono"., 

11 - konec vleten'; a) lod h!ot; b)

t1nu; 1IŤ . pilola kÓní].[

4.1,l|)5;6;78jg,Ía

l4A.S?3



75t961 q2t4a5l En5tr851

o!!. 29. l4ontáž!í vý].Ťé. soústruhu Í6y0Jn:
Rodě!ý u!éde'é Ý záÝÓ'ksch a o!!'*y 

'á.13du
teřkovaně se lziahtrJí k souĚilubú 3 odléý&ýí

otŤ. 3o. !ío!táž!í výirles soustluhu I6J04I]l
BozněŤy uÝeóé!é v záÝo.kách a obr'6y
teřkovaně 6e ÝztáhuJÍ ! soudtÍubu s

4371430] 7Í0t7Jt)]
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'leto.La 
]ro!t!Óly

ve h$tecň Ýřete!í]ru 1 e ko!í]ru 4 se u6taví t!4 ] s válcovým
D6íícín !oÝlcbén.

DÍžát !*t!oJe nu6í být uuí6tě! cÓ neJ!1í'e k ose blotu

Ia supolt 5 (do d!žáku !ože) še upewí lldlkátoÍ 2 tak, sby
6e jeho úéřícť blot dotýkál bořního lovlohu tl4q a byl lasměÍován
k l6ho ose ko1óo k !o!!ohu.

ÚdáJé tldtkáiÓiu 'a kolcích tuu Eú3í být stehé.
supoŤt sé pře6@e v podélnén sEĚlu o ce1ou dé1ku posuvu.
olrcllylkg se u!ří lakÓ neJÝĚtší á.1g€blaloký lozdíl úd3Jů lnd1.

Íontl)ta ].2. Příúočalost podél!ého pÓsuvu supoltu ve Ýo!t1ká1!í
tovl!ě

{oltfutg 1.1. steJn6 výgo osy otátre!í Ýiet@á vřěleníku o osy ot.
!o!u pllo1y loll}u vzh1edeú k vodí1}uo 1o'e Ýe aeF
tltáhí loÝiná

?ouŽ€ osá llnoly Důž6 být výše osy Ťřetena.

€toda kc!tÍo1y
Ye hrotech vřeteník! 1 a ko!Íku 

' 
6 p]'ě vJé@uto{ !1!olou

se Etaví t!! 2 s !áLcovýn nĚřící! !oÝ!ched' !ov!ýo !.
(D!ít a !1no1a se upeÝ!í.
Ná suloltu 4 se upevbí líd!}átÓ! ]

hŤot dotý].a1 hě}íÓíbo porcbu tŤ'u s by1
k ho!iíhu pov!Óbu.

supoŤt se přes@e o délt! lomou !.
teno pooto8í o 1600 '

odchy1ka se qíčEle JakÓ střédní alitnétíc]<á hÓdlota víšledku
dÝoú trÝed€!ýcb ňělení' z licbž taždá 6e uŤřuje a1ae!!alc}ýb loa
dí1ee ddaJÍi 1!d1kát'.!u !a toncí.b .Úu.

!.934&}.a' ! . dďtnál!í průněr oblábÉn6liÓ polÓtovď['

Ío!|;.ola 1.4. ?aia1ehost loEÚu koníku k posDu gupoltú se ko!i-
Ťo1ul e.
a) ae 'a!tlkár!í !ÓvtuĚ
b) ý l!Ó!1Žo!tár!í !ovt!ě

veLodá }oDt.olJ

!o b.otu Ýřeto!ťtq 3 a konít(u 6é uÉta!í te 2 s !álcovfo o&
líoír poýŤohéú. Dr!áL lože ousí být 

'astsven 
oo nejllížé k o8e

{a Eulolt l (do d!'áku !o'e) ée ulemí lldlklÍtoŤ 4 tet' abý

se l.ho Děřící hŤot dÓtýk&r ho!!í (s!odní) blany iŤlu s !ý1 !E6úÉ-

!o'áÁ k leho 06€ ko1úo k poÝŤch['

supoÍt so !řoéE€ Ý lodálléř 6úěfu o oelou dé1].u ohodu.

od;by1ta.; uŤ6!l€ Jato Ú6JvětĚí alsélla1clrý Ťozdí1 iÍdaJů b-
illkáioŤE ('ejsou.ll ddaje na loloích ta[ st6J'é' lak Ý6 ÝF1ed}u

orlohy1ók Je !trt[é oile[íst oh]óu' Ýyvor&oú ustáÝe!ío tŤnu).

tat' árly sé Jeho něŤíc{
.eřlÓÝá! k leho ose kolno

!o !!Eín běře.í se vřé-
pÍÍlust!á |seuteřná

vydutost néní !ří!út!á

přípust.á

z3 +



|leLooa !ontlo1J

supolt 1 5 ko!ík 4 Bé Etaví do k'3Jní výchozí !Ó1ohy Ýe vo-

dítkách 1ože (!Ía9ó leto 1eÝé).
!1nola ] se v}6une Ý tÓní}u o 0'a zdvlbu a up!á s..
Na gupolt se úpévní iltitkát.! 2 tak' aby se Joho něřící hŤot

dotýk3l p1no1v kÓníku a byl sBěrÓÝán k J€ho os6 lo1Do k pÓvŤc]1u.

suloÍt a ko!ík .é !íééuÓu současnE (liiton nusí být Ýzdá-

lenost nezi supolteB a ko!ík@ 6táá) o oelou dé1ku pogqu koííku
Eé 'asta!e!ín1 

plo 6ěře!í !e vÍce ie' po o'] nb dá1ky choitu.
l.onÍk 6e upéÝní'
odchylka se utřljo Jako nějevětšíá1setÍa'cký ŤÓzdí1 údaJů

uilikátoru při pŤvé a ná!1edulícícb po}oháoh kon'ku a supotiu.

eontrola 1:ž. fud1ál!Í báŽe!í středícího lovŤchu Ýřetena vřétďíku
pío skr 1c14o

Metode ko!t!o1y
Na lepohy}l1vou část soustřuhu !e upeÝní tndtkáto! ,1 tat' aby

se jeho měYící hJot dotJkal kontloloÝeého povl.hu 2 á by1 6ú:'0-
Ýá! k íobo os€ }o1úo k povrchu.

vř€télo gé uved6 do otáče! (Ý !Ťáoov!ío sbě!u).
ýřetďo úusí přl D;řen{ vy}olat !6l[6!ě dvě Ótáóky. odchy1ta

s. u!čulé Jsko neJýětší algebra1otý lo'djl údálů lnitlkátore.

EonttÓla ].6" osové há!e!í vřétďa ýřet.ní}[

u€to.ta ]<oítlo1y

'o 
otvolu vřete{á 1 vřeté'íkl s. Ý1ožÍ kontrohí tŤn 2 se

středovýn otvoŤem plo ]luliťku 4'
Na nepohyu1vé ěástl so[sttubu se upev!í 1!dlkáto! ] tg.k' atýse J6ho aěříoí hlot dotýkgl rdič}y' vlo'o!é dÓ střďovébo otvÓÍu

lŤeteno sé o'ed6 do otářen (v praoovuín soĚru).
Přl nĚíe!í Be nu6í vřetďÓ otočit neJ&én5 o dvě otáěky. od-

.by1ka se u!řuje Jáko neJÝĚtšÍ 31setra1cký řÓzdí]l výs1éd}á oě!ení.
{Óltrola 1.7. .e\'|,\á9.\t o!áIaé hť&y Ýřet&a !čét@íku

DletÓda kolt!01l'
Na lepohýb!1vó čášti sÓustluhn se upév!í lldikátol ,| tá}'

aty se Jéno Děřóí hrot dotýkal opÉlné h!ďý vř€ierá 2 v eo'!á
n6lvětší vzdá1eno6t1 cd středu a byl ]r něeu ko1ní.

vŤetďo sÉ uÝece do oiářek (v pracovnín gněru).
MěřénÍ se !Ťo"ede ve dýou ÝzáJén!ě lorEýoh 

'ov!!ách 
p.stulně

ý plotuehlýoh bÓdech.
Přl každén něřeáí .e ňusí vřeteno nejú6ně dvák!át otrěrt.
0d.hy]}á se uťčúje jeko ,ejÝě!šÍ e18eb.aioký ťoz,.ií1 údalů

i.likdtoťu v Jono ]<a'dé po1Ó2e. J

přípu6tná | s}ulečná

llípuÉt!á l3}ut€č!á



*ontlola 1.a. Bád1átní házéní kú'e1ového
se kontr01úJe;
a,/ucefá
b) .a ilélku

otvoÍu vřetďa vř€teík[
Íolt!Óla 1.9' !a!arelDost o6y otáěďí vletená. nýú lo6uveb s!po!tu.

a) ve veťtlkát!í !oÝ1!ě
b) v hÓdzoltáhí ŤoÝ1!J

'řeteníku s podér-

i=2OOEo

M€toda ko!ttÓ}y

!o otvoÍu vřete'a 1 se vloží ko'tro1!í t!! 3 s Jáloovfu ně-

Ná 
'e!ohyb11Ýé 

Eástt 6ou6t'uh! se upéltí llitlkáto! 2 ték' aby

Éé jeho něříc' hlot doiýkal poÝ'chu tlnu a lyl ÉDěrová! k lého ose

1ryeteno sé uÝede do otáěet (Ý p!&oÝním Éňěru).

rř1 ka'déB !ěYení sé musí ÝYet€no !eJné'ě ilvákŤát Ótočrt.
odchylk3 s€ uŤčuJe Jako nélvĚtší a1sébťa1cký 'Ózdír 

ddaJú

lldikÁtoru v lého každé !o1oze.

1.9a
1 .9b

I=150n8
vol!ý kolec třuu se oaže odohy1oÝái naholu a Ýé 6úě!u k loži

předníno su!oŤtu.

uetodá kontlo1y
!Ó otvoŤu víe'tena í š6 v1ořÍ koÍtlolní t'! 3 3 Ýá1ÓÓÝý! úě.

fa 8lporr 4(do .lržáku n'žc) 6e u!e9!í ÍEd.'kát.I 2 ták' abyš. lÉho něří.í hlot dctýk9r ňěYícÍho lovŤÓhu '.,ntr a by1 .úě!ová!
t Jebo ose kolDo L lomchE.

su!ÓŤt 6é pi.sEe v podél'éI 54BŤu c cě1o! déilru po$uv! 1,.
MĚř€ní 6e pfuvádí !é díou pTotllehlýcb 

'odech 
!Úvrchú tfuu(přl o.Jo!&{ vřetea o 1Boo)"

0dÓhy:ka se !róuJ6 Jako s'řední arrtBe'tt.}ý p!&!ĚI višle.rlfr
treJBéně 'e dvÓu oěře!í Ý kEžóé eÝ1ně' Ž !1chž taždý 6e u!ŤuJe
Jako beJÝětěÍ á1aebla1cký !o'díl údejú ind'kálDlD !řt !řes!!utí

ó
I

pří!u5 tná ] Ekuté6nd



[9!.E9!.9-!l.9'. !a!alellost pÓdó1!ébo

osou otáóení vřeté!a
rov1'ě

pÓsunu ho!!Ích 3&í 6uportu
víéteaíku ve ýeIt1kál!í

xontrota 1.1]L. Pa!a1e1!ost příě!ého posu.u h.4rí ěÁstt su.Óítu(p|.rní"h cúí) k osé ou4x"1í vře'ená

!řípu5tná l skuteě!4

)
- 2o0 e. délka pÓsunu suloŤtu

1
/'l\--3+Hv

Na dé1ce poĚúu ! hor!ích 5Mí stloltu

l'{etoda kÓntŤo1y

'Ó 
otvoru vřetoá ] 6e vto'Í koňtŤo]!í te ] s válcovýe ně-

řícÍú !ov!che. Ná noln{ch Šeích suloítu 4 (itc d!žá&u.ože) se
úpé!'í lldlkáio! 2 tat' aly se jeho nělící !o.ec dotýr{á1 úěřícího
poÝlcbl teu a byl sDě:o!áí k JeĎo oge kolío k pov.chu. ťo.ní 9Á!ě

supolttr 5e pleÉÚoI podél osy !řetené'
Měřeúí 3é pťovede !ejúóně Ýe třÚch !luřeze.h t!!u - klal!ích

K u!řďí leJvětěího údáJe hd1káiolu Še v kažité polo'e sulor
tu !řešÚe !.o!í žá6t súpÓltu (pííáé sáné) v přťř!éú súěŤu do.

l!ěření se plovádí v€ dÝou pŤot1leh1ých bÓdech lovŤchu t.!u
(ptl Ótořéní víetďa o lsoo)'

oitÓhy1ka Ee ultuJe jako stř€dn{ ar1tíet1c}á hodloia !ýs1edk&

dvou lv€dených EěYé!í' kdB 5e každý ulEdle Jako nejÝětší algeb!áic.
lý rozdí1 rídalů 1ndlkátořu Ý uvedéných pÓlohéch saní 3upoŤi'a.

]ýeloqJ \o' l.o.J
DÓ oNvÓ![ vŤeteÉ r se v:!oží speciální tr! 2 s nřírulrol'

].te'ého ěeuí lovlcn jc koltý k j.hÓ ose (nebČ tln Š !říDěEýn
ilravítk€B lysunout při kÓhtro1. kolno ]r rs€ ÓtářeDí vŤet.'a)'

!ýa h.Eí čá3i.s!!ořiu Á .e ustaví 1!d1kátol ] tak' átJ7 Re
j.bo íóřící tj'ot, cÓ tj'ka1 ťe1á tŤru (n€lo pla.oviíhc !oÍ..lru lŤe-
'Ítká-) a b!.1 jeau tlÓ1ný.

fiÓ!!í 6áEt $llofto (!Ťíčié sáně) se pieÉune v !říě!éd síěr[
Ó c.lcu délku chodu, aÝšak !e více než o 5oo m.

odchy1ka se uičuJe l&tD stře&rí alltňetiol.á hÓd.joiá vílred}ů
dlou óéře!í - l pdvod!í pÓtoze vřet€lr- 5 pc ot.ě.!í o 1Boo; ta'dý
z !Í61ed}LŤ se .!ří i]ako .ejvětsí lrsrll!1lckÍ I.ž.r{1 údajf 

'ldiká.

T6v0Jn
16v04n



I(oot.ola !.1/. la'a|é'rÓ5|, oo5Úu ptlo!'
po6uu 6qpoltu:
a) ve véltlkální lollně
b) v no!'zoitá1nÍ r.ý1uě

se 6íě!en podél!ébo
(o!tŇ1a l.1f,. !ď9]el'o.t osy kuželového otvolu plnoly ko!ík[ s

posunen s!!ortu:
a) vc ve!t1kál!í !ovl.ě
b) v hollu oltá:lnÍ ror1'ě

"*..J]*j:gt3 /-

l=l0M
?ři vyÉulutí se nůue kolec p1io1ý odchy}ovat laholu a ke

.trá!ě hože předního supoŤtu.

l-150nn
odchy1}s vÓ1.ébo kolce tlnu le přílustná poula !á]to!u á do

tt!ány nožé předníh! suloŤtu.

tlétoda kontÍo1J

eoník se nastaví do poloby, staove!é plo k.!t!olu ]..] 6e za-
JrsŤónrE oo.D !; [o'lř se upcvn]l

I1!o1a:' se zasEe do ko!íkq 4 á upewí Fe.
Na su!ÓŤt 1' ki€Íý Je uníétěn vedle sé upéúí 1ndtkánoÍ 2 tak'

aly se Jého BěYící }r!ot dotýk3l polTďl[ !1no1y a hyl směÍoýá! !
Jeho Óse kÓ1no k povlchu.

!i!o1a s€ uvotnÍ' v'€úe se o dé1ktr l a &ovu !e upevní.
s[!o!t se lYesee v p.úé1'éí súáŤu na st!&u 

'čete.íku 
tsk'

aby 6é něřÍcí nroi ind1kÁtolu zaovu dÓtýk.1 !.v1chu !1no1y v tÓú

s@én bodě' láko př1 !tv!íe .á6távení'
odohyl}a 6e Ý káždé lovhě st&ovuiié jako největší hÓdnota

a1séblaioiiého !Ózdílu údaJ& Í!d1}áto.u vě dlou uvedených !o1ohách
linoly a sulořtu.

!tetoda koltroly
no!Ík 6e lastaví do polÓhy' uvédené E koltloly 1.] a E!.vní

!Ó otaolu piloly 4 6e ltoií kontÍÓj!í tŤn 2 B válcÓvýa oěří-
cln !ov!che. Na BlpÓrtu 1 6é u}eÝ!í lidtkáto! 3 tak' aby se JehoněřícÍ koíec dotýku1 ňĚŤícílro lovrčhu t{! a hy1 súěrová rr Jeho
ose kolÍo k povlchtr. supoŤ1 se loEue v lcdélhén 64ěíu o dJ1ku I,.

0dchy1k3 se ulóul€ J3ko néJÝětší a1seb!átcki ŤÓzdí1 údaj&
llctkáto!! Ý uvede!ých !o1ohách su!oltu.



(oútlola 1.14. ?řesnost ktneat!ckéh. spcJení Ód Ýřetená
vřétenítu k gu!..tu (vodící šŤÓub)

přípustná skutéěná

I, = 50 nn - ilé1ka posulutí ÉlpoŤtu

pli ! niření eusí ýodící
0'1chÍ1ka 6e u.řuJe jár.o

šŤoub p!Óvé.t lejDéně třr otáĚky.
!eJvětší a13eb'ai.ký !oždí1 údaJJ

lIrtodá \ĎÚ | .o] 
J

souEtava plevodu Je nástaÝaa tat' aby sé při každé otáěce
vřet.la pÓsohut gtrport Ó dél]ru' b1í'kou stoupání lottícílo 5ŤÓubu
(Jáko u ]ro'tiÓly 2.])'

(ÓnhŤola s€ !Íovádí !ónocí !ří.t!ÓJů a plc€tředků, kte!é za-
bezpeěují tŤvalý 

'á!ís výs1edl.ů 'ěření (nebo dlsklét'í zápls É

pDžxeB něřícíc}t bodÍ 4-6 na jedlu otáěku vodícíhÓ šiotrbu).
chybá ée u!ěuJe j5Lo ozdí] dézl ekútéó'ou a zádďou {tétkou

posMu suloltu v nezích dé]ky' něřené 'a 1lbovol!ém úséktr suloItú.

toltrola 1.l5. osÚvé bázenÍ vodí.íbo šloubu

{on".o1á l.l' . e heploÝád' v FříIádx' ž.

!g4b\g. Přl nénoáÓst1 píovést kÓntŤolu
kontmla 2.3 a 1 ,15.

Uetoda kortrolY

Ná nelohyb1lvou óást 6ÓÚtŤuhu se upev!í
aby se Jeho něřící tuot dotí*ál čéra vodícíhÓ
středu (!e!o kul1&y ]' v1ože!é do siřeitového

vodící gloutl se uvédo do otářek.

non'!o1a sou.t!u|u !ři p!á.1
(ontlola 2.1. !řesno.t 8eoDetŤlckélo tvaln vácového poaÍchu

vzclřtr' 
'b'áběréijo !a sÓustruhu pi1 upewén{ Ý'Ó!'(u

v. -"}1Jěld1e (v otvcťu Ýřetaá):
.1) st:nost !!ňúá!u v !říItróD !!ířezu
n) !tálÓst prů!ťru Ý 1lboÝ.1'éh přáiezo
vzorěk. llřldef nebo kotouE
-!

-t-
2

?ř1 I. < 10o íÍ vzÓ!e' se dvěÍá !ásy ťíř]ry a ml.iě-
!ýn! {a kÓloích; a .! 20 m.
Ízolek Je předběž'ě o!!áÓová!.

I,=100fu-'ěře!áaaka
D . os. pnlněr o!Íáéováveého

Metodá koltfu1}'
l'Ia soustŤlhu' !e s}1í61d1e nelo ! ÓtvoŤu "Ťeté!a' s! upeÝní

a.o:ek l á levede se Ó!iB.o!áaí leho ušijš+o vácoYébo povrch[(lálu ďíl.*v a)'

Měření se pfuvádí po6tup!ě p!Ó Óta sněty otáňení vodícíhÓ
ďŤoubu (lř1 odlovídaJícícň sEě!éch Ósového zátížeíí, Ýytváře!ého
pÍacoúín tlakén nez1 šToubd a eáticí přt podér!én posmtr strpo!.

ro{t!o1a stÁ1oBil p!ůeEru opŤgcoÝáve&o !oť.h!
!řístÍoJ@ ?Ío měÍení !ŤdhBlu hsíde1ů.

od{hyt!& 3e u.čuJe 
' odibylél p!ů!ě!u óp!aoÓ!&ých povlobů:

!ř1 ko!t}o1é 2.la - v l1loÝÓhée pifčnéo pdřeru; pri toot.or"2.lb. v 1lb.volaýÓh dvou á ýíoe příš!ýcb !!&iezech.



EoltŇlg 2.2. Bovunogt ě€l!ího loÝlohu Y6o*u' o!!Eooe{ !a
aoust!ubu
Ý'o!6t - kotou[ 

', 
= 1D, a1é leJvíoé 1ooo ú!'

2

P}t Dl . 2oo d! !{řó Dít óebÍ polloh křuhoÝ. !ÁB|ry
(!e ol!A'1' Ý t'lolo a Ý. gt*6au)' ízolat i. !řéd!!'.
!ě op!e@Ýá"

vyButost n€ní plílEt!á.

't 
. 1Ó0 on - náře!á dálka

|íétoda koltlo1y
v'o!e} sé upewí !á soa6tŤu!!1r do ók1íčldla notÓ ve Ýř.edďu'

napřík1ad Ý ÓtÝou 3 olraoule se ěet!í poEc!.
koltŤolá B6 llovéde !ř1 !e.eJúutcn vzolku !é sotrstrunu.
r!d1}áto! 2 6é úlevbí úa.u!o!t ] tak' aly se leho měíícÍ

tLloi dotýkal loltlolov&éhD lovrohu 1 a byl k něnu ko1ný.
Eofií část BupÓrtu se přesue v píířúéo Šúě!u o dé1ku' !ov-

lou lebo Ó néco Ýětgí néž Dl.
0tlchy:ka še u!čule Jako po1ovila nelvětJílo atBet!at.&ého

ÍoEdílu iÍdgJá i!it1kátoru,

pří!Gtná

(ont!o]a 2J. lře6!Ďst st.tr!á.í 
'áÝ1tu, 

řezá!álLo ná soustlunl
(Io@o4ěŤ!ost) u vzoŤku.
vzolek - ]1říde! (se závitén' vJ"řezďýo !ř1 kontŤo1B
stŤoJe); d - př1!11ž!ě rohý !!@ěŤu Ýottícího šrÓubo
Eoustluhu lŽD' ate ne víoe !€' 1ooo nD; ! = D, ale
lelÝíce 50o @'
v?olek Je Před!ěž!ě Ó! vá.

2. oplsveá n]ad'ja ýftolu blur.u r;Á sé;ř

06

n - ueJaětíí p!ůněi obŤábě!élro

MetÓdá ko!tŤotJ
vzorek sé uleÝúí ve hlotech soustl

choběiníkoÝý 
'{";; ; " ;' ;";;;""";:"sl":'ť;:l'T''*;:: ,.

Fř1b]1ž!ě stoupání vádíoiho šŤouba .oustu}ú. Po ob'á!ě!í !až161b
:: 

zk@:!ol!Je !o\aloeěllost Eávitu loeocí od}oví'tajíoíoh pří.trÓ-J0 a tsetrod }o't!Óly.

. 3 "Fr"uu.' úěře!í 5. Erěí ohy}á stou!áí zá!1tu - !Ózdfl ÍeŽlB}utěó!ou g 6teotenou Ýliláe!osti 4e21 1lboÝo1nýE1 odpovídajíoíe1uo6olBédícíb1 p&llly gloubov1cé záÝltu v o6ovér p!ůŤe'" p" ;řím-oě' !ďá1é1!í 5 oso! š!ou!oÝlce.

. - 
Poz!á4!a' (o!t!olu 2.] Jé úožné nrpToýádět v přílaiiě p!oÝá-dění }ontrolv 

'.14.
-],6.2. zkouška soustŤulro' zda odpoÝídá oŠtat!íe techllckýúpodeílká! a zÝtáš "raíe tecltllc}ýň podh'lkán dÓdávky.

"^ 
*u."'* odpovíd{ všen uÝedejB poorr'ká! Ý cos'. 7599-55"j-oJ8ttů' }Ú!ooo.úhí./ a o}evooĎ.Ábě"Í. obp@J teoh!1oaé podIíďJ '3 .€ch.ick-ý' lodDrrláo Éo1.uámýo !" FL&ovdéo loŤaoÍ.l.6.)' zá9á4 z}oušek .ou6tuLru

, 
)tá.z]ír]eoi: ploil ldl! 5 plotco*íca z}ouÁel byi áou5!!"h u!-nád ýhÓdnía k nr\)'ozu'
1.6.4. lolliky

. . ,.: ":*''* Js vynave elektŤoootÓly Btř{itavébo ploúdu se1ektdokýel píístloj1 
'kouš fur !a úapětí 360 v.

v (> rce/

(pod!!s)
!oa!15 odloýěit!á oBoly

o 85 ilB.
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1
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MÁ1tilíl,Y ŤlYc|ll.! sr oloTŘÍBvJÍclc]1 součÁsŤÍ

seŽ!e rycnle se opotřebulících !ÓuĎástí

0b'" 2" yo]fl.20.39'$líde1:
l - otvor !@ tolík 4Ix14 cosŤ
I'-2ÓtýÓÍyg.7
zuš1eoht1t EB 240-230

A'A

flzt ,v(ý

]12a-7c vŤtá| !ř1 úo!tá!1;

mJIl.50.5I
J0lll.z0.l9
y051.10.J9
J0lIl.40.z9
volr.55' r9
J0Jr1. i5.40
JoJn.ls.4I
v0í1.20.8t9
JO3II.J5.E]9
v0JIi.l5.n40
y0JÍ].]5.E4I

Mat1ce 
'áÝ1tořézná

5p,ouc s-5-5
6p.o'tc 5-5-5
s!.ouc 5-5-s
6p,0uc 5-5-5 i

Bp.oqc 5-s-5
r!,0r1c 5-s-5
;p"0r1c s-5-s

R,40.-Vrvr

T€c!!1oká DÓ'ádAvLy:
1. !e!ov!o!ě'!o6t oÉy ÓtvÓlu 

'Dsr.otol @
2. lovrort B kaltt BBC lO-30

obŤ.. 1. yoJn.50.5]. láLE:

109 vŽb1édé' t lovrohu 
^

&'!n ,vH)

Tcciuícké.iožadávky:
1, {a:l:!t HttC l0-ro
|, ce7ní háze,| Ťov1!y A Yz éden k p 8Í lna. U'o5 bh]. Iý€Io@Óběž!Óst boě!ích stla 

'ubu 6)t. k ose 
',J 

ax
na\. O, 05 nn

1 . otÝot !ťÓ tolík 3r'22 cosŤ ]12a.70
!Bt16to Ýyvltat a Ýystluž1t PŤl Úontáží

!ředbě'ně Ýý9Ítatr
0b!. ]. í0]l].j0..!' čép



Rz40,v (v,r

te-e!!l-e&-.!e!eCc*.Y;
1. rsdlá1{í báze!í loÚchu 

' 
32fi v'h1edeÚ l 21 nď' 0102 m

2. čet!í háze!í lovŤchu ! a c Ý'h] edéb k Ďse poÝ.cbú

i )2E frď. r,o3 n6
]. uat1clpř'bŤouslt pÓd1o Ýoaícího šÍoubu !íi úo'tážl
a. Bo@ěŤ p 21 v lltovo!íén p!&Ťezu' ko1úýú k Ó6e bát1oě'

se !etn' odchyloÝát víÓé néž o 0'09 íE
5. obě polov1ny lstlce olnaI1t ,oíadÓYfu vfuot!Ín ří61eú

!a ěele z Jedné strey (kÓ11! lsek&ýi' ótverac B) a
s!o1e&ě 6poJďté !ředet } orntáál !é!o !a sklail

obť. +. yoJit.40.29. 2áÝitoř6aá lattce:
,I 

- stlala oaa!e!í; I1 - o!vÓ! t!3!. 24x5 plo oát1c. a
šloub I třídy; III - 2 výbŤá!. př1 ooútážl a a\i Iý -
4 otvoly M6' tŤída 3

fl.40 .'V(ý

:.e!!!&{!-.!9.že&|

2. vylobit souěá5!ě 2 Jedloho ].u6u .e šoqěátíyoJfl.J5.40
]' lozŤ€zát !o opÍaČov3!í lovlchu a vÉezání závltu
4. Ne.oÝnohěž!Óst Ňr Žáýttú tŤzp. l2}2' třídá 2' 1evý

vzb1edeo k povrchu Á mď. o'oj @

0bŤ' 5. /o'j].]5.j9. I'l"t1ou:
] - otvo! Ú6' třída ]; II - otvoŤ t!ap. 12x?, tří|14 2,7eýý

-7!-



v(ý

Technic].é !.za4gfu:

2' výTobit 6ouřas!ě z ledloho kusu se souEástr yoJ!.J5.J9

3, RÓzíezat po op'acování povlchu á záv] tu

4. NeŤovnÓbě)ínost Ósy záv1tu ttá!. 12'2, tíída 2' Ieaý

vzhleden } poÝlchu 
^ 

nax. 0'o] uD

ob!. 6. YoJI], J5.40. I]l3tice:
] . otvo! tÍ6' tlída ]; II - otvoť t!ap' 12*2 třtda 2'

tl5 2J*42

+ ]I

*11&Tl(
N

75 TIl-
t5

Te ciu1ck é DožádaÝký;

2 - eŤowo!ě'.ott osy závltu
tláp. 10x2' rříaa 2' 7e!ý
vzhleilefu k poÝlohu A nď.

1 . otvcr tIá!. 10x2' třJda
třída ]' 1ÍI - 2 otvoly lJo

2, |eýi| Ia - 2 otvoly It5'
ko1lk ]fX3 clsŤ 3l2a-7o

fr'1lA'v (ý)

8-B

lec]l!1cké ložadaÝký:
zušlechtlt i.B 24o-28o

YoJI.20.Et9. Yl d1lc e:
I - otvo! p}o kÓlíL {xl2 cos! ]12s-7oi II - 2 atýo|y p ?

7. YotI.t5.4I. etlce:



v(ý

!9j@Eé-.E&c4sr:

2. Íyloblt 6oučaslt ge součá6ií y03fl.'5.[40

). r:ozýezat po opŤacoYáí !ov!c}!u á v}řezÁní 'ávltu
4. lÍétoÝlobě'úost o6y záv1tu tŤ3p. 14'2' třída 2' le!ý

!ďrledeE k povlohu l nď. 0'o3 @Í

9. YoJ[.r5.n59. uatloe:
I - otvo' M6' tíídg ]; 1I - otÝo! t!6!. 1l+x2' tiída 2'

1evý

'1

R 40.
v(vt

recrh1oká Dožaitav}v:

2. vyloblt 6ouóá5!ě ee eouóástí yojll.J5.nJg
3. RÓz|ezat !o oplacoÝáÍ poÝlchu a vyřezÁrí záv1t!
4' élovno!ěžnost osy záv1t[ t!ap. 14i2, ríídz 2' 1.ýl,

vzhledem ]. po€ohu Á naÍ. o'03 no

I

lo. YoJII- J5.840. ir.tlce t

1 - otÝ.Ť [t6J tříila 3' TI - otÝoŤ t!a!. 1l+x2 ' 
tÍíó^ 2,



\-

Tecřňickó Dožádav].ý:

2. NeŤ.vllběžnott osy závitu tÍa!. 12a2' t|7ila 2, 1é\ý'

Ý'hleden k po'rohu A mď. 0'0] ne

obI. ]1. y0.Il.J5.Í41. M3t1ce:

1.. otvo! třáp"12x2' třída 2 levý; 1l' 2 otvoly É

Í1I - 2 otvoly !!o kolík ]Ixa cosT ]128-?0


