
VŠB – TU OSTRAVA  
Fakulta strojní 

Katedra mechanické technologie - 345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENTSKÁ SOUTĚŽNÍ PRÁCE STOČ 2007 
 

Technologie sestavení karoserie automobilu Kaipan 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006/07 

Bc. Pavel Kubik 



Obsah 
 
1.Úvod ………………………………………………………………..2 
2. Navržené technologické postupy montáže…………………………2 

2.1 Krycí plechy rámu…………………………………..…………..2 
2.2 Laminátové části karoserie……………………………………...7 

3. Závěr………………………………………………………………10 

 1



1.Úvod 
 
Ve své práci řeším problematiku technologie montáže jednotlivých části karoserie 

(krycích plechů rámu a laminátových části karoserie) vozu Kaipan 57. Vůz je replikou 
legendárního vozu Lotus Seven a prodává se jako stavebnice. Montáž je prováděna v areálu 
VŠB –TU, pod dohledem vedoucích osob projektu StudentCar. 

 

 
 

2. Navržené technologické postupy montáže 
V další části jsou uvedeny příklady navržených technologických postupů aplikovaných při 

montáži karoserie . 
 

2.1 Krycí plechy rámu 
V této kapitole je popsána technologie spojování duralových plechů na prostorový rám 

kaipanu 57. Je zde uvedený seznam dílů a používaného nářadí, schéma montáže a podrobný 
popis montáže doplněný o fotodokumentaci. 
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Krycí plechy rámu 

Použité díly Použité nářadí 
Číslo Název dílu Počet 

kusů 
 Název 

1. Plechy podlahové dural 
1,6mm : A B C D E 

5 1. Vrtačka 

2. Plechy boční dural 0,8 
mm : 6 až 21 

16 2. Vrták ∅4mm 

3. Hliníkový nýt ∅4mm  3. Nýtovací kleště 
4. Silikonový tmel 3 4. Nůžky na plech ruční 
   5. Nůžky na plech pákové 
   6. Gumové kladivo 
   7. Truhlářské svorky 
   8. Fix 
     
Technologické schéma montáže podsestavy 

Písmeny jsou značeny plech podlahové a čísly plechy boční 
Poznámky k podsestavě: 
Při nýtování plechů podlahy je nutno rám otočit podlahou vzhůru. Vzhledem k tomu, že 
podlaha řidiče je snížená nelze podlahové plechy zaměnit s plechy spolujezdce, protože 
by  plech C nemusel být dostatečně velký.  
Popis postupu práce:  
Začínáme nýtováním podlahových plechů. Zvolený plech je nutno přizpůsobit rámu to 
provedeme tak, že plech přichytíme na rám truhlářskými svorkami, poté fixem vyznačíme 
nadbývající části plechu pozn.(plechy nejsou dodány naprosto přesné)viz obr.001. 
Nepotřebný materiál odstřihneme podle potřeby ručními nebo pákovými nůžkami. Při 
montáži plechu: A, B, 20, 7 a 8 je nutné plechy naohýbat podle rámu viz obr. 002. Plech 
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přiložíme na místo přichytíme na rám truhlářskými svorkami a vyvrtáme několik děr, 
abychom plech měli stabilně uchycen na rámu viz obr 003. Poté plech odejmeme z rámu 
a na dosedací plochy aplikujeme silikonový tmel viz obr 004. Plech přiložíme zpět a 
přinýtujeme jej pomocí Al. nýtu a v předešlém kroku již připravených děr. Poté vyvrtáme 
ostatní otvory a donýtujeme plech viz obr 005. Počet nýtu není stanoven volíme ho podle 
toho jak moc je plech zatížen. Vzdálenost nýtu od sebe se pohybuje od 5 do 10 cm. 
Přečnívající okraje plechu doklepeme na rám pomocí gumového kladívka a 
prokontrolujeme zda je  všude dostatek silikonového tmelu. 

 
Fotodokumentace: 

 
obr 001 

 

 
obr 002 

 
obr 003 

 4



 

                
                               obr 004                                                                                    obr 005 
 

 
obr 006 

 

 
obr 007 
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obr 008 

 

 
obr 009 
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2.2 Laminátové části karoserie 
V této kapitole je detailně rozepsaná problematika montáže laminátových části karosérie. 

Je rozdělená na podkapitoly podle jednotlivých části karosérie. V jednotlivých podkapitolách 
jsou detailně popsány kroky při montáži. Také zde uvedený seznam dílů a používaného 
nářadí, schéma montáže a fotodokumentace. 

 
 

Laminátové části karosérie 

Použité díly Použité nářadí 
Číslo Název dílu Počet 

kusů 
 Název 

1. Zadní blatníky 2 1. Pilníky 
2. Přední blatníky 2 2. Přímočarná pila 
3. Záď 1 3. Vrtačka 
4. Bočnice 2 4. Bruska 
5. Kokpitový panel 1 5. Sada vrtáků 
6. Přístrojová deska 1 6. Sada klíču 
7. Kapota 1 7. Nýtovací závitové kleště 
8. Nos 1 8. Nůžky na plech 
9. Šrouby M6 x 20,30,40    
10. Šrouby M4 x 15    
11. Karosářské podložky 6    
12. Závitové nýty M6, M4    
13. Hliníkový plech tl.0,5 a 1,5 

mm 
   

 Rám vozu 1   
Technologické schéma montáže podsestavy 

 
 
Poznámky k podsestavě: 
Všechny laminátové díly bylo nutné upravit, aby bylo možno je namontovat na rám. 
Místa uchycení na rám jsou označeny šipkou prováděné úpravy jsou v kroůžku. 
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1. Zadní blatníky 
Poznámky: 

Zadní blatníky jsme uchytili na třech místech viz. obr 02, pomocí šroubu na úchyty na 
rámu viz, ve kterých jsou nanýtovány závitové nýty obr 01. Na zadních blatnících jsme 
museli vypilovat otvory a vyvrtat díry pro zadní světla a odrazky viz obr03. Zadní světla 
jsme umístili 20 cm od spodní hrany blatníku. 
Fotodokumentace: 

 
obr 01 

   
obr 02                                                                                    obr 03 
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3. Záď 
Poznámky: 

Úprava zádě spočívala ve vyřezání oblouku v prostoru zadních tlumičů viz. obr 01, dále 
bylo nutné upravit oba ,,rohy,, , na které navazují bočnice viz. obr 02 a oblast okolo 
ochranných oblouku viz obr 03. Záď je přimontována na spodní příčku rámu pomocí 
šesti: šroubů M4, karosářských podložek 4 a závitových nýtů viz obr 04. 
Fotodokumentace: 
 

         
obr 01                                                                               obr 02 

 

    
obr 03                                                                                  obr 04 
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3. Závěr 
 

V této práci se snažím přiblížit problematiku montáže automobilů, a zároveň je psaná jako 
návod, podle kterého by bylo možno sestavit vůz Kaipan 57. Navržené a experimentálně 
ověřené technologické postupy budou využity v dalších projektech zaměřených na technologii 
stavby automobilů.  

 
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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