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1. Úvod 
 

Práce se zabývá kompletací podvozkové platformy automobilu Kaipan 57. 
V úvodu je charakterizován samotný vůz. V hlavní textové části je uveden postup 
montáže, včetně způsobu kompletování jednotlivých součástí a volbou nástroje. Mým 
úkolem bylo zkompletovat následující skupiny: Přední náprava, řízení, montáž zadní 
nápravy, diferenciálu, hl. brzd. válce, brzdové potrubí a hadic, předních a zadních 
brzd, ruční brzdy. Závěr obsahuje shrnutí technologických poznatků z postupů. 

 
2. Automobil Kaipan 57 
 

Základem automobilu je osvědčený prostorový rám, svařovaný v ochranné 
atmosféře, přední osu tvoří dvě kyvná lichoběžníková ramena s tlumičem a perem v 
jedné jednotce a zadní osa je tuhá náprava vedená podélnými rameny a odpružená 
opět stejnou jednotkou jako vpředu. Převodovka 5ti stupňová s přímým řazením a 
jednokotoučová suchá spojka, poháněná zadní náprava kardanovým hřídelem. 
Přední brzdy kotoučové, s chlazenými kotouči, zadní bubnové s parkovací ruční 
brzdou. 

 

 
Obr. č.1.: automobil Kaipan 57 

Tento automobil a jeho konstrukce je snadné charakterizovat přídomkem 
spartánský. Absence jakýchkoliv vymožeností současných technologií, malé přední 
okno, které brání akorát tak přímému střetu se čmelákem, sedačky tak nízko, že 
pokud spustíte ruku podél těla, dotknete se pomalu silnice, burácivý jekot motoru 
způsobený poloviční délkou výfuku oproti klasickým vozům a když začne pršet, 
plátěná střecha a dvířka se Vám akorát tak lepí na hlavu i rameno, to je opravdu 
tvrdý stroj. Nesmím zapomenout na karoserii. Ladné tvary jsou z laminátové 
skořepiny, kterým na kapotě vévodí žraločí žebra odvětrání motoru. 
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3. Praktická část - montáž jednotlivých skupin  

3.1. Přední náprava 
Díly přední nápravy byly převzaty z následujících automobilů: brzdič a těhlice, 

kotoučové brzdy, kulové čepy Ford Sierra. Řízení Škoda Felície. Trubková ramena 
systém McPerson výroba Kaipan. Ramena pření nápravy a tlumiče jsme nejdřív 
osadili silentbloky. Poté se na ramena přimontoval horní a dolní čep. Následně jsme 
ramena nasunuli do ok v rámu vozu. Vsunuli šrouby M10x50 a zajistili je matkou 
s podložkou. Tlumič se uchytl mezi rám a spodní rameno šrouby M10x40 a opět 
zajistil. Na čepy jsme nasadili kompletní těhlici s brzdovým třmenem a osazeným 
vysoustruženým úchytem čepu. K zajištění nám posloužili originální matice. Před 
nasazením horního čepu přimontujeme držák blatníku. Nasadíme a zajistíme čep 
řízení a přišroubujeme brzdovou hadičku. 

 

 
Obr.2. Přední náprava v rámu 

3.2. Řízení 
Řízení je pravostranné a pochází ze Škody Felície. Hřebenovou tyč jsme přes 

třmeny a gumové vložky přišroubovali za pomocí čtyř šroubu k rámu vozidla. Do ní 
jsme zasunuli a následně přišroubovali tyč řízení A. Tu bylo nutno zkrátit, usadit a 
svařit na patřičnou délku. Tyč řízení B je přišroubována k rámu a navazuje na tyč 
řízení A. Rovněž přijde nasadit do tisícihranu a zajistit šroubem. Do tyče B se nasune 
poslední kloubová tyč C, která je přišroubovaná k rámu dvěma šrouby. Na tyč řízení 
C se nasadí náboj volantu a volant samotný pak přijde přišroubovat k náboji. 
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Obr.3. Náboj volantu, volant 

 

 
Obr.4. Tyč řízení C 

 

 
Obr.5. Tyč řízení B 

 

 
Obr.6. Tyč řízení A 

 
 

3.3. Zadní náprava 
Zadní náprava byla opět převzata a následně upravena z vozu Ford Sierra. Do 

povrchově upravených ramen zadní nápravy jsme nalisovali silentbloky. K nápravě 
přišroubujeme diferenciál pomocí speciálních (původních) šroubů (M12x90). Pro 
zajištění šroubů jsme použili zajišťovač závitů. Zajišťovač jsme použili na šrouby, 
které drží diferenciál a na šrouby nábojů zadní nápravy. 

Ramena jsme vsunuli do úchytů v rámu, prostrčili šrouby a zajistili matkami 
s podložkami. Dále jsme montovali tlumič. Horní oko tlumiče vsadíme do horního 
úchytu rámu. Spodní oko tlumiče vsadíme do úchytu na ramenu. Oka prostrčíme 
šrouby a zajistíme matkami. 

Poloosy jsme před montáží do diferenciálu očistili, zejména na dosedacích 
plochách simerinků. Poloosa pravá je kratší než levá. Pro zajištění šroubů jsme 
použili zajišťovač závitů. Lepidlo jsme použili na šrouby, které drží diferenciál 
(M12x90) a na šrouby nábojů zadní nápravy (M12x65). 
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Obr.7. Zadní náprava 

 

3.4. Diferenciál 
Diferenciál jsme do rámu vozu připevnili v šesti bodech, pomocí šroubů M12. 

Diferenciál je uložen pružně za pomocí 6 silentbloků. Do samotného diferenciálu 
jsme vkládali poloosy, při čemž pravá je kratší než levá. 

 

 
Obr.8. Diferenciál 
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3.5. Hlavní brzdový válec 
Brzdový válec, pocházející z vozu Škoda Felicia, jsme přišroubovali k rámu 

pomocí čtyř matic M8. Na brzdový posilovač jsme přišroubovali brzdový válec a to 
dvěmi maticemi M8. Nádobka je vsazena do brzdového válce. Montáž brzdového 
potrubí, viz. následující Kapitola Brzdové trubky a hadice. 

 

 
Obr.9. Znázornění kompletace brzdového válce 

1. brzdový válec 
2. brzdový posilovač 
3. nádobka na brzdovou kapalinu 
4. brzdové potrubí  
5. šroub s maticí 

3.6. Brzdové potrubí a hadice 
Brzdové trubičky a hadice pochází z vozu Škoda 120. Brzdové trubky jsme 

ohýbali v rámu vozu. Postup ohýbání od zadní části vozu směrem k přední části 
vozu. Trubka se nejprve ohýbala a poté se nasazovala do úchytů, které jsme 
přinýtovali, nebo přišroubovali k rámu vozu. K upevnění hadice s trubkou do rámu 
slouží plechová zarážka. 
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Obr.10. Vedení brzdového potrubí 

3.7. Přední brzdy 
Třmen přední brzdy pochází z vozu Ford Sierra. Na náboj, jehož montáž je 

uvedena výše v kapitole přední náprava, jsme nasadili brzdový kotouč pocházející 
rovněž z vozu Ford Sierra. Dále jsme přišroubovali dvěmi šrouby brzdový třmen, do 
něj jsme napřed vložili brzdové destičky. Brzdové destičky jsme použili nové, shodné 
s typem brzdového třmenu. Brzdovou hadičku jsme přišroubovali ke třmenu pomocí 
průtočného šroubu a měděných podložek. Hadička je dále spojena s brzdovým 
potrubím, viz. kapitola Brzdové potrubí a hadice. Dále pokračuje do brzdového válce, 
viz. kapitola Brzdový válec. 

 

 
Obr.11. Přední kotoučová brzda 
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3.8. Zadní brzdy 
Zadní brzda je bubnová. Pochází z vozu Ford. Bubnovou brzdu jsme 

přišroubovali k zadnímu ramenu čtyřmi šrouby M8. Na zavity šroubů jsme nanesli 
lepidlo na závity, aby nedošlo k samovolnému povolování. Součástí bubnové brzdy 
je brzdový váleček, do kterého se našroubovali brzdové trubky. Do brzdových trubek 
jsme našroubovali brzdové hadice a do hadic opět trubky, které se vedou do přední 
části vozu, kde se napojují do brzdového válce. Zde bych se opět odkázal na kapitolu 
Hlavní brzdový válec. Při kompletaci brzdy je nutno věnovat zvýšenou pozornost 
správnému složení, zejména správné orientaci západky. 

 

 
Obr. 12. Bubnová brzda 

3.9. Ruční brzda 
Lanovod ruční brzdy pochází z vozu Škoda Felicia. Pákový mechanizmus jsme 

si propůjčili ze Škody Octavia. Lanko ruční brzdy jsme upravili a připevnili do 
bubnové brzdy. Odtud se vedlo otvorem v rámu k mechanismu ruční brzdy. Do rámu 
jsme vyvrtali otvory pro šrouby M8. Celý mechanizmus jsme následně přišroubovali 
k rámu šrouby a zajistili maticemi M8. Konec lanka je patřen závitem, na něž jsme 
nasadili mezikus a matkami propojili ruční brzdu s lankem. 

Seřízení jsme provedli utažením či povolením matic na vahadle. K seřizování 
dochází automaticky pomocí samostavů v brzdových bubnech.   
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Obr. 13. Mechanizmus ruční brzdy 

 

4. Příklad technologického postupu – Ruční brzda 
 

08/01/2007 Podsestava:                                              

Ruční brzda 

Použité díly Použité nářadí 
 
Číslo 

 
Název dílu 

 
Počet 
kusů 

 
Název 

1. Mechanismus páky ruční 
brzdy 

1 1. Sada gola klíčů 

2. Mezikus ruční brzdy 2 2. Šroubovák 
3. Lanko ruční brzdy 1 3. Kombinací kleště 
4. Bubnová brzda 2 4.  
5. Šroub M8 3 5.  
6. Matice samojistná M8 3 6.  
7. Podložka M8 3 7.  
8. Matice samojistná M6 2 8.  
9. Podložka M6 2 9.  
10. Prodloužená matka M6 1 10.  
 Rám vozu    
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Technologické schéma montáže podsestavy 

 
zeleně vyznačen spojovací materiál. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 

 
6. 7. 8. 9. 10. 

    
 

Obr. 14. Znázornění použitých dílů (číslo pozice souhlasí s číslem v kusovníku) 

5. Závěr 
Našim cílem je v budoucnu usnadnit montáž automobilu Kaipan 57. Tuto práci 

zpracováváme za účelem vytvoření systematického přehledu použitých dílů pro 
stavbu vozu Kaipan 57.  

Výstupem z této práce jsou technologické postupy montáže, sestavené na 
základě pilotní montáže. 

 
Práce byla realizována za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím 

projektu 2E06013 MŠMT národní program výzkumu II, „Popularizace výzkumu mezi studenty 
prostřednictvím prototypu sportovního automobilu-StudentCar.“ 
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