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Seznam použitých zkratek 

 

 

CFM56   – označení motoru 

GE   – společnost, která se zabývá výrobou leteckých motorů 

B-1  – označení bombardéru 

SNECMA – společnost, která se zabývá výrobou leteckých motorů 

F-101  – označení turbínového motoru 

USA   – United States America (Spojené státy americké) 

C-40A  – označení letadel amerického námořnictva 

C-9   – označení letadel amerického námořnictva 

AEW & C – označení průzkumného letadla 

Wedgetail – systém včasného varování 

NDT   – Non Destructive Testing (nedestruktivní zkoušky) 

FADEC  – Full Authority Digital Engine Control  

ETOPS   – Extended range Twin engine Operational Performance Standards  

MTZ   – Materiálové Technické Zabezpečení 

lb   – pound (libra), jednotka velikostí síly 

kg   – kilogram, jednotka váhy 

Nm   – Newtonmetr, jednotka momentu 

kN   – kiloNewton, je jednotka velikostí síly 

PART  – letecký předpis 
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1. Úvod 

 

 

Úlohou bakalářské práce je seznámit studenty při teoretické výuce s obecnými postupy 

demontáže a montáže pohonné jednotky na dopravní letoun. Obsahem práce je vysvětlení 

uvedených pojmů a přiblížení činnosti, která je prováděna opravárenskými organizacemi 

v reálném prostředí těžké údržby dopravních letadel. 

Pro snadnější pochopení prováděného technologického postupu byla vybrána konkrétní 

pohonná jednotka CFM56-7, která je umístěna na Boeingu 737 nové generace. 

S ohledem na předpisy pro údržbu letadel dodává výrobce doporučené postupy, které je 

nutno dodržet, neboť by mohlo nastat vážné poškození letadla či letadlového celku.  

Tento popis postupu demontáže a montáže má přivést náhodné postupné kroky  

a přiblížit studentům technologické operace údržby, které musejí být splněny s ohledem na 

požadavky, předepsané výrobcem. 

Při demontáži pohonné jednotky je nutnou podmínkou technologického postupu 

výrobce postupovat podle přiložené technické dokumentace. Tato dokumentace výrobce bývá 

v opravárenském centu značena podle ATA 100 a je nutné se podle ní řídit. Značení 

dokumentace pomáhá s vyhledáním správného technologického postupu v údržbovém 

manuálu ‚,maintenance manual‘‘. 

Cílem bakalářské práce je vytvořit výukový materiál, který objasní postupné kroky  

a názorně přiblíží studentům technologické operace údržby, které musejí být splněny 

s ohledem na předepsané požadavky výrobce. 
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2. Seznámení se s pohonnou jednotkou CFM56-7 

 

 

2.1 Historie pohonných jednotek CFM56 

 

V roce 1969 generální ředitel Rene Ravaud, předseda SNECMA, francouzské 

společnosti tryskových motorů, předvídal slibný trh pro nové turbodmychadlové motory  

o výkonu okolo 20 000 liber, ve kterých by se palivo účinně spalovalo a moderní motor by 

byl schopný plnit přísnější požadavky pro životní prostředí. Vzhledem k motorovým 

nákladům a rizikům vývoje SNECMA potřebovala partnera a v roce 1971 vytvořily společný 

podnik, CFM International, s GE oddělením leteckých motorů, pro návrh a výrobu motoru 

CFM56. 

 Vrcholem programu společnosti GE byl proudový motor F-101 vyvíjený pro americké 

vzdušné síly pro bombardér B-1. SNECMA chtěla poskytnout nízkotlaký systém. Tedy bylo 

zapotřebí převést F-101 do nového motoru. Obě firmy chtěly sestavit motor CFM56, ale jen 

GE chtělo vytvořit sekci  F-101 samo, neboť veškerý vývoj osahoval citlivé informace  

a technologie národních vzdušných sil.  

Uvedl Ph.D Gus W. Weiss (zaměstnanec národní 

bezpečnosti a technologických přenosů). 

 

Společnost GE chtěla zahájit projekt motoru F-101 v továrně společnosti SNECMA 

poblíž Paříže, kde by inženýři obou firem sestavili a otestovali první kompletní pohonnou 

jednotku, ale na počátku roku 1972 byl vývoj na žádost Pentagonu zamítnut z důvodu obavy  

o ztrátu technologie motoru. 

Nepomohlo ani tvrzení společnosti GE, že by s motory CFM56 vytvořila obrovský 

vývoz a tisíce pracovních míst. 

V červenci 1972 se doporučilo zamítnout stěhování a testování motoru ve Francii. 

Vývoj motoru v zahraničí totiž představoval riziko ztráty technologie motoru. I přes 

doporučení bylo licencování motorů opět zamítnuto. 

V tomto okamžiku byl umírající projekt na čas odložen a obě firmy od něj upustily, 

přestože by celá koncepce dokončení vývoje a případné výroby nabízela mnoho výhod tohoto 

projektu. 
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Pentagon tvrdil, že projekt by nepřinesl žádný čistý ekonomický přínos do USA. 

Spolupráce GE-SNECMA byla na pokraji rozpuštěním. Firmy zvažovaly jít každý svou 

cestou. 

Tajemník Shultz, 18. května 1973, doporučuje schválení projektu. S Pentagonem 

nejvíce hlučný disident a senátor Barry Goldwater slyšel jejich námitky a napsal, že Nixon 

podpořil projekt, ale nechtěl slyšet o tom, že by správa o licencování mohla být zamítnuta. 

Motor CFM56 se 30. května 1973 dostal na pořadí jednání americké vlády. V jeho 

přípravách president Nixon komentoval, že se těší na politické diskuse o tryskovém motoru. 

Následovaly námitky, poradenství schvalování projektů i rozhodování.  

Dne 22. června 1982, firmu Boeing opouštějí první tankery vojenského letectva  

s označením KC-135R, za velkého nadšení a potlesku vzdušného velitelství, letových posádek 

a mnoha dalších, kteří byli spojeni s vývojem 1. motoru s označením CFM56-2. Dále 

následovaly další generační řady motoru CFM např: CFM56- 3, 5A, 5B, 5C a 7B. 

 V roce 1990 byl motor CFM56-2 trvale vystaven ve Smithsonském národním leteckém 

a kosmickém muzeu. Až po několika letech vyjádřila francouzská vláda svá uznání několika 

Američanům, kteří se na projektu podíleli.  

Uvedl Ph.D Gus W. Weiss (zaměstnanec národní 

bezpečnosti a technologických přenosů). 

 

Od počátku se motor CFM56 stal obrovským úspěchem a nejprodávanější tryskovou 

pohonnou jednotkou. Do začátku roku 1999 byl výdělek za prodej motoru přes 60 miliard 

amerických dolarů. Motor má 250 obchodních a vojenských zákazníků a je v provozu na více 

než 3 500 civilních i vojenských letadlech, na 25 různých typech. Kombinované celkové tržby 

za prodej letadel a motorů činí přes 250 miliard amerických dolarů. Firma Boeing dosáhla  

s motorem CFM56, u své série letadel Boeing 737, nejlepších prodejů v historii dopravního 

letectví a dala vzniknout i rodině Airbusu A320. Projekt vytvořil tisíce pracovních míst, 

miliardy dolarů v exportu a rovněž přinesl stovky milionů amerických dolarů do daňových 

příjmů.  

Uvedl Ph.D Gus W. Weiss (zaměstnanec národní 

bezpečnosti a technologických přenosů). 
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2.2 Pohonná jednotka CFM56-7 

 

CFM56-7 Boeingu 737 nové generační řady (737-600/-700/-800/-900), kdy tah braný 

při startu je od 18 500 až do 27 300 lb (82 kN až 121 kN). Má vyšší sílu, zlepšenou efektivitu 

a nižší náklady na údržbu, než jeho předchůdce CFM56-3. Obsahuje mnoho funkcí od         

CFM56-5 jako FADEC, dvojitou kruhovou spalovací komoru a lepší vnitřní konstrukci. 

Mechanické uspořádání je podobné jako v CFM56-3, ale průměr dmychadla se zvýšil z 60,0 

na 61,0 palců. 

Modernizované motory CFM56-7B jsou dalšími pokračovateli v tradici mezinárodního 

leteckého průmyslu vedené tím, že poskytují zákazníkům motory, které jim umožní zůstat 

konkurenceschopné na tvrdém mezinárodním trhu.  

Motor CFM56-7B byl vyvinut, aby poskytoval vyšší tah, lepší účinnost a nižších 

náklady na údržbu, než jeho předchůdce CFM56-3. Po pěti letech vývoje, zkoušek a testů 

přichází adekvátní nástupce. Nový spolehlivý motor CFM56-7B, který pohání letadla Boeing 

737 nové generace. 

V CFM56-7B, který má tah od 18 500 až do 27 300 liber, bylo dosaženo vynikající 

spolehlivosti od jeho uvedení do provozu. Motor byl schopen dosáhnout vynikajících poměrů 

ve velmi náročných podmínkách. Například Boeingy 737, které létají v jihozápadní částí 

Ameriky, mají nejvyšší zastoupení ve flotile a nalétají v průměru 13 letů denně. Tuto 

spolehlivost učinily motory  CFM56-7B, pohánějící Boeing 737 nové generace jako první 

letadla ve své třídě, která mají 180 minutový prodloužený rozsah. Dvojice motoru také 

povolují provoz (ETOPS) schválení ze strany USA od Federálního leteckého úřadu.  

ETOPS je definován jako počet minut doby letu od letiště, kdy dvojice motor - letadlo 

může být provozováno v případě, že se jeden motor stane nepoužitelným. Toto schválení dává 

leteckým společnostem větší možnosti a efektivnější plánování letových tras, čímž zvyšují 

pružnost letecké dopravy.  

Přínosy z CFM56-7B pohánějící Boeing 737 jsou použity i pro vojenské zákazníky. 

Námořnictvo americké armády vybralo varianty CFM56-7B pohánějící Boeing 737, 

označované jako C-40A. Námořnictvo objednalo a obdrželo šest letadel, která nahradila 

flotilu C-9. Nejnovější AEW & C, známá také jako Wedgetail - systém včasného varování 

letadel, který je umístěný na B 737-700. 
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2.3 Vývoj motoru CFM56-7B 

 

Začátek vývojového programu     leden roku 1994 

První test motoru      květen roku 1995 

První test motoru na Boeingu 747 FTB   leden roku 1996 

Certifikace motoru      prosinec roku 1996 

Certifikace motoru pro typ 737-700    září roku 1997 

Uvedení do provozu pro typ 737-700    prosinec roku 1997 

Uvedení do provozu pro typ 737-800    duben roku 1998 

Uvedení do provozu pro typ 737-600    září roku 1998 

Uvedení do provozu pro typ 737-900    prosinec roku 2000 

 

 

2.4 Parametry motoru CFM56-7B 

 

Viz. Příloha I. 
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3. Cíl bakalářské práce 

 

 

Cílem bakalářské práce je vytvoření materiálu pro výuku předmětu Postupy údržby III 

bakalářského studia oboru Technologie údržby letecké techniky. Tento materiál názorně 

vysvětluje postupy, které stanoví výrobce letadlového celku pro technologické operace 

týkající se demontáže motoru. 

S ohledem na cíl této bakalářské práce bylo snahou vytvořit studijní materiál, zaměřený 

na obecný technologický postup demontáže a montáže motoru. 

 

Tento technologický postup by měl mít následující: 

- název a číslo postupu 

- číslo operace 

- třída práce 

- označení pracoviště 

- popis práce 

- nářadí, přípravek, mechanizační prostředek 

- seznam pomocných materiálů 

- norma času 

- zpracoval, kontroloval, schválil, podpis, datum 

 

Ovšem jak bylo naznačeno v úvodu práce, budeme se držet technologického postupu 

výrobce motoru CFM56-7B, aby byla dodržena posloupnost údržbových prací, jak je stanoví 

výrobce v předpise pro údržbu letadla nebo letadlového celku. 
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4. Demontáž 

 

 

Demontáží rozumíme rozebrání výrobku, sestav, podsestav, agregátů, kterými mohou 

být čerpadla motoru, podvozkové kolo apod., na menší skupiny nebo jednotlivé díly soustavy. 

Pak provádíme určitý pracovní postup, jako je: 

- detekce 

- určení rozměrů 

- opravy 

- výměny apod. 

 

Právě demontáž má největší vliv na produktivitu opravárenských prací a celkovou 

technickou úroveň letecké výroby. V průběhu demontážních prací je bezpodmínečně nutná 

přesná organizace práce s návazností na MTZ – materiálové technické zabezpečení, využívání 

komplexní mechanizace výrobních procesů a dodržování bezpečnostních předpisů. 

Používání nesprávného a poškozeného nářadí, přípravků při demontáži, nebo 

porušování technologické kázně způsobuje ve většině případů velké materiální škody, které 

dále vyvolávají nutnost provedení dalších nákladných doplňkových opravárenských prací. 

Průběhy technologického procesu demontáže závisí na typu letecké techniky a jejích 

konstrukčních zvláštnostech. Proto při demontáži je nutné splnit tyto základní podmínky: 

1. Nářadí, přípravky, zařízení při demontáži musí vyloučit možnost porušení 

geometrických rozměrů výrobku. 

2. Zařízení použité k demontáži musí zabezpečit provedení maximálního 

množství prací, možnost použití mechanizovaného nářadí a přípravků, 

minimální časové ztráty na přípravných a pomocných operacích. 

3. Demontáž musí probíhat přesně podle předepsaného technologického postupu, 

bez ztráty i záměny jednotlivých dílů a se zajištěním kompletnosti i funkčnosti 

všech podskupin a skupin. 

4. Po skončení demontáže, nebo před započetím demontáže, opět podle 

předepsaného technologického postupu, musí být provedena krátkodobá 

konzervace výrobků s cílem ochrany nechráněných povrchů před korozí.  
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Z toho tedy vyplývají opatření, jako je: 

- zaslepení všech otvorů a dutin před vniknutím cizích těles a nečistot 

do sejmutých dílů, skupin a letadlových celků 

- vnitřní konzervace 

- vnější konzervace 

Při demontáži se letadlový celek nejdříve rozebírá na určité skupiny až na jednotlivé 

díly za použití komunálního i speciálního nářadí a přípravků. Poté následuje: 

- prohlídka letadlového celku, kdy výrobce stanovuje předpisem pro údržbu druh 

kontroly (prohlídky) 

- evidence provozních vad (které díly, způsob náhrady či opravy) 

- vypsání nálezového protokolu → způsoby objednávání a dodání náhradních 

dílů 

- diagnostika NDT zkoušek → výrobce stanovuje míru přípustného poškození 

Rozebrané díly se ukládají do paletizačních přípravků nebo do přepravních boxů, které 

slouží k zabránění vzájemného poškození dílů mezi sebou a jejich přepravě k další operaci. 

V průběhu demontáže je povinností pracovníků, provádějící tyto práce, dodržovat 

bezpečnostní pokyny a používat předepsané ochranné pomůcky. 

 

 

4.1 Demontáž motoru, motorových skupin a přístrojů 

 

Po vystavení „povolení k opravě“ se motor určený ke generální opravě převeze na 

přípravku, kde se vybalí z přepravní bedny a ustaví se do montážního vozíku. Motor se 

odkonzervuje, očistí se a vypustí se olej z olejové nádrže a skříně přístrojů. 

Zbavení motoru konzervačních látek se provádí technickým benzínem na speciálním 

pracovišti za přísného dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů. Elektronické 

vodiče se otírají bavlněnou utěrkou navlhčenou v technickém benzínu. Po skončení těchto 

prací se vozík s motorem převeze na pracoviště. 
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4.2 Všeobecné zásady demontáže motoru a přístrojů 

 

Demontáž se provádí na čistém a světlém pracovišti, které je vybaveno předepsaným 

komunálním a speciálním nářadím a přípravky. V průběhu demontáže je nutné dodržovat 

zásady, které mají všeobecnou platnost pro motor, skupiny i přístroje a mezi ně patří: 

1. Vizuálně zkontrolovat, zda předepsané součásti mají montážní značky nebo 

čísla. V případě potřeby se toto označení obnovuje nebo doplňuje.  

2. K demontáži používat pouze předepsané a nepoškozené nářadí. 

3. Matice a šrouby před povolením pečlivě odjistit. Přísně se zakazuje trhat vázací 

drát a závlačky, jazýčkové pojistky odehýbat uvolňováním šroubů nebo matic. 

4. Ze závitových částí nejdříve sejmout pojistky, podložky a potom 

demontovanou součást. 

5. K vyrážení součástí se používají hliníkové, gumové paličky, případě hliníkové 

nebo měděné vyrážecí trny. 

6. Při uvolňování převlečných matic potrubí druhým klíčem přidržovat šroubení 

spoje tak, aby nedošlo k překroucení nebo ukroucení trubek a samotného 

šroubení. 

7. Na šrouby a matice, které jdou hůře uvolnit nebo nejdou uvolnit vůbec, nakapat 

letecký petrolej nebo Konkor 101 a následně poklepat hliníkovým nebo 

měděným trnem. 

8. Při vylisování součástí vizuálně zkontrolovat, aby díly nebyly posekány, 

zdeformovány, a tím nedocházelo k dalšímu poškozování dílů. 

9. Z dosedacích ploch a utěsňovaných součástí sejmout O-kroužky případně 

papírové, pryžové nebo granitové těsnění. Vyřadit pojistné podložky či pojistné 

matice s vnitřní silonovou (pojistnou) vložkou. 

10. Demontované součásti uložit do speciálních košů, skupiny součástí na speciální 

stojany a přístroje do speciálních palet obr. 4.1. 

11. Valivá ložiska po demontáži nakonzervovat olejem, který je předepsán pro 

konzervaci ložisek a ložiska uložit do speciálních přepravních bedýnek. 
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Obr. 4.1 – Speciální paleta pro přístroje 

 

Postup demontáže pohonné jednotky bývá rozdělen na kroky. Pokud disponujeme 

čtyřmi mechaniky určenými k demontáži pohonné jednotky, tak s použitím přiložené tabulky, 

která rozděluje úkoly, dosáhneme demontování pohonné jednotky mnohem rychleji tab. 4.1. 

 

úkol 

doporučený 

počet 

mechaniků 

popis práce 

1 4 deaktivování/otevření obvodových brzd 

2 4 demontáž kapot a krytů dmychadla 

3 1 
otevření obraceče tahu, střední část 

rozpojit na pravé straně 

 
1 

otevření obraceče tahu, střední část 

rozpojit na levé straně 

 
1 

skříň dmychadla rozpojit na pravé straně, 

namontovat pozemní podpůrné zařízení 

 
1 

skříň dmychadla rozpojit na levé straně, 

namontovat pozemní podpůrné zařízení 

4 4 sundat pohonnou jednotku 

 

Tab. 4.1 – Rozdělení práce čtyř mechaniků při demontáži motoru 

 

Pokud vyměňujeme pohonnou jednotku, měli bychom demontovat sání motoru  

a namontovat jej na vyměněnou pohonnou jednotku. 
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Sací kanál můžeme demontovat, i když je motor stále namontován na letadle nebo jej 

můžeme demontovat, když je motor připevněn na přívěsném vozíku. 

Pokud sundáváme sací kanál, když je motor stále připevněn na letadle, tak šrouby, které 

jsou umístěné na 12té hodině půjdou špatně vyšroubovat. 

Pokud sundáváme sací kanál a motor už je připevněn na přívěsném vozíku, tak šrouby 

umístěné na 4 a 8 hodině půjdou také špatně vyšroubovat. 

Výrobcem doporučená demontáž sacího kanálu je tedy taková, že připojené šrouby 

umístěné mezi 4 a 8 hodinou se vyšroubují až tehdy, když se motor spustí níže ze závěsu 

motoru. Poté, co se pohonná jednotka připevní do přívěsného vozíku, sundají se zbývající 

šrouby a sací kanál se demontuje. 

 

 

4.3 Úkoly demontáže pohonné jednotky 

 

4.3.1 Příprava letadla pro demontáž pohonné jednotky 

4.3.2 Rozpojení soustav motoru na levé straně 

4.3.3 Rozpojení soustav motoru na pravé straně 

4.3.4 Rozpojení vnitřních levých části motoru pod závěsným nosníkem 

4.3.5 Rozpojení vnitřních pravých části motoru pod závěsným nosníkem 

4.3.6 Postup sundání motoru 

 

 

Při demontáži pohonné jednotky musí být deaktivován pneumatický systém a vypnuta 

elektrická energie z příslušného motoru s ohledem na bezpečnost prováděné práce. 

Během demontáže pohonné jednotky je nutné namontovat bezpečnostní krytky na 

všechny konce trubek, hadic, elektrických konektorů i na konce palivových a hydraulických 

armatur. 

Když demontujeme pohonnou jednotku, neměli bychom rozpojit jiná potrubí a hadice 

než ty, které jsou uvedeny. Pokud by se stalo, že se nesprávné potrubí a hadice rozpojí, tak by 

mohla při montáži nastat chyba nesprávného připojení konců hadic či potrubí. To může 

způsobit nesprávnou funkci součásti nebo systému. Proto se jednotlivé konce popisují nebo 

značkují. 



 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009  Matěj Křiva 

 
 - 22 - 

 

Abychom mohli demontovat pohonnou jednotku ze závěsu motoru, je potřeba na ní 

namontovat závěsná zařízení. Hmotnost demontovaného motoru (CFM56-7B) je 3070 kg. 

 

 

4.3.1 Příprava letounu pro demontáž pohonné jednotky 

 

1) Ujistíme se, že je letadlo pokud možno 1,5° nosem níže, než záď. To proto, abychom 

těžiště motoru dostali co nejvíce dopředu. 

2) Přesvědčíme se, že je letadlo uzemněno, neboť by mohlo dojít ke statickému výboji, 

který by mohl poškodit přístroje letadla. 

3) Ujistíme se, že páka ovládání motoru je v pozici vypnuto a nasadíme na ní výstražné 

značení. 

4) Pokud není něco v pořádku s elektrickou energií, postupujeme podle instrukcí 

v úkolech údržbového manuálu č. 24-22-00-860-811  

5) Ujistíme se, že palivový stop kohout motoru je uzavřen, indikace uzavření paliva 

svítí tlumeně na kontrolním panelu P5 v pilotní kabině. 

Uzavírací ventil paliva má tři pozice: 

a) Indikace svítí jasně - ventil v přechodné fázi 

b) Indikace svítí tlumeně - ventil uzavřen 

c) Indikace nesvítí - ventil plně otevřen 

6) V závislosti na tom, jaký z motorů (motor 1, 2) budeme demontovat, je potřeba 

otevřít obvodové obraceče tahu a nasadit na ně výstražné značení. 

7) Demontujeme hydraulický okruh A nebo B. Více informací o demontáži popisuje 

údržbový manuál pod č. 29-11-00-860-805 

8) Hydraulické čerpadlo motoru, ovládané ze stropního pilotního panelu P5, dáme do 

polohy vypnuto. 

9) Demontujeme kryt dmychadla. Kryt je uložen na třech závěsech, které jsou zajištěny 

pomocí tří rychlomontážních čepů. Ty jsou i se závlačkami připojeny drátem 

k podpěře motoru 

10) Otevřeme obraceče tahu 
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Tyto úkoly je třeba provést ve správném pořadí, ještě před otevřením 

obraceče tahu: 

- nejprve zatáhneme náběžnou hranu křídla a slotů 

- deaktivujeme funkci náběžné hrany a obraceče tahu (pro pozemní 

údržbu) 

- otevřeme kryt dmychadla 

Pokud by se nedodržel tento postup, mohlo by dojít jak materiálním škodám 

(poškození motoru či drakové součásti) nebo také ke zranění pozemního 

personálu. 

11) Odpojíme elektrickou energii z pohonné jednotky.  

Nasadíme značku nefunkční na spínač baterií umístěný na stropním 

pilotním panelu P5. 

Odpojíme elektrickou energií před rozpojením paliva, hydrauliky nebo 

elektrického vedení. Náhodná činnost pod tlakovým vedením kapalin nebo 

elektrických obvodů může způsobit požár a ten zranění osob a poškození zařízení. 

12) Nasadíme podpěrného zařízení umístěné mezi obraceče tahu a závěsným nosníkem 

motoru zobrazeným na obr. 4.2. 

Podpěrné zařízení se skládá ze: 

- závěsného přidržovacího nosníku 

- dvou podpěrných ramen 

- dvou montážních nosníků 

- dvou zádržných čepů a dvou pojistných čepů [1] a [2] 

Podpěrné zařízení je souměrné jak z vnitřní, tak i z vnější strany. 

a) Dva pojistné čepy [1] použijeme pro připevnění podpěrného zařízení s dvěma 

vidlicovými rameny na závěsný přípojný nosník. 

b) Připojíme dvě podpěrná ramena na závěsný přípojný nosník. 

Zasuneme vnitřní konce podpěrných ramen do závěsného přípojného 

nosníku. Jako držák podpěrného ramena, použijeme pojistného čepu [2]  

k připojení podpěrných ramen do závěsného přípojného nosníku. 

Tyto kroky poté použijeme i pro připevnění druhé strany. 
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c) Použijeme zádržných čepů, abychom mohli připojit podpěrná ramena  

k montážnímu nosníku. 

Přesvědčíme se, že je delší strana montážního nosníku natočena 

dopředu. 

Ověříme si, že je každé podpěrné rameno správně zapojeno do 

závěsného přípojného nosníku. Pokud ne, tak přidržovací tyče neudrží váhu 

obraceče tahu. Mohlo by dojít ke zranění osob. 

 

 
 

Obr. 4.2 – Umístění podpěrného zařízení mezi obraceče tahu a nosníkem 

 

d) Podpěrné rameno je k montáži nosníku připojeno pomocí zádržných čepů,  

obr. 4.3. 

Ujistíme se, že delší strana nosníků je umístěna v přední části, jsou-li 

otočné seřizovací čepy zasunuty více než polovinu v montáži nosníku  

a také, zda jsou obě ramena správně nasazena a jsou-li všechny pojistné  

i zádržné čepy správně namontovány. Pokud tomu tak není, obraceče tahu 
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nebudou plně otevřeny. To může způsobit náraz motorové součásti do 

obracečů tahu a tím vést i k poškození zařízení.  

Aby takovému případu nemohlo dojít, je potřeba dbát na správné 

uchycení podpěrného zařízení, na kterém jsou dva otočné seřizovací čepy, 

které se na montáži nosníku navzájem opírají o misky na obracečích tahu. 

Po nasazení a ověření správnosti nasazeného podpěrného zařízení 

pomalu spouštíme obraceč tahu, až dojde k převzetí váhy obraceče tahu 

podpěrným zařízením. Podpěra přidržuje obraceče tahu v otevřené poloze. 

 

 

Obr. 4.3 – Podpěrné zařízení 

 

13) Odpojíme hydraulický válec používaný k otevření obraceče tahu, obr. 4.4 

Nejprve demontujeme prachovou čepičku a pomocí ruční pumpy se 

připojíme k systému otevírání obraceče tahu. Po otevření zpětného ventilu na 

pumpě necháme obraceč tahu pomalu snížit, až když se obraceč tahu opře  

o podpěrné zařízení popsané výše. 

Pokud je obraceč tahu opřen o podpěrné zařízení, odpojíme ruční pumpu 

z otevíracího hydraulického válce a namontujeme zpět prachovou čepičku. 
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Při zatlačení na uzavírací zámek, hydraulický válec uvolníme. 

Odpojovací úchyt hydraulického válce, otevírající obraceče tahu, je umístěn 

v jeho dolní části, obr. 4.5. Spoj je složen ze šroubu, podložek, průchodky, 

vyrovnávací podložky a matice. Poté rozpojenou koncovou část hydraulického 

válce přiváže k obraceči tahu.  

Tento postup platí i pro další otevírací hydraulické válce. 

 

Obr. 4.4 – Umístění hydraulického válce na obraceči tahu 
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Obr. 4.5 – Uchycení hydraulického válce 

 

14) Pokud budeme demontovat motor 2, použijeme ochranných krytů okolo hran 

obraceče tahu. Aretace drží obraceče tahu v otevřené pozici.  

Ujistíme se, že jsou okolo požárních uzávěrů použity ochranné kryty na 

horní straně obraceče tahu. Pokud to tak není, mohlo by dojít ke zranění rukou 

pracovníků, když by horní šrouby byly demontovány. 

 

 

4.3.2 Rozpojení soustav na levé straně motoru 

 

Všechna demontována spojení levé strany motoru jsou k nalezení v panelu údržby na 

levé straně. Pokud rozpojíme palivové potrubí, tak je nezbytné vypustit veškeré palivo 

nacházející se v porubí. Toto palivo odteče z motorového palivového filtru. 

1) Vypustíme palivo z potrubí, obr. 4.6. 
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a) Pod palivovou vypouštěcí zátku dáme nádobu o objemu kolem pěti galonů  

(19 litrů). 

b) Sundáme palivový vypouštěcí šroub a necháme přebytečné palivo odtéci 

z potrubí. Palivový šroub má velikost 13/16 palce, k povolení šroubu 

použijeme klíč o stejné velikosti. 

c) Demontujeme a odstraníme staré těsnění kolem vypouštěcího šroubu.  

d) Nové těsnění namažeme olejem s označením MIL-PRF-6081 a těsnění 

nasadíme na vypouštěcí šroub. 

e) Po odtoku zbytku paliva nasadíme vypouštěcí šroub. Dotáhneme jej pomocí 

momentového klíče na sílu momentu 5,0-6,0 Nm - Newton metrů. 

f) Vypouštěcí šroub je nutné zajistit vázacím drátem průměru 0,032 palce  

(0,8 mm) proti povolení ve směru dotažení šroubů. 

 

 

 
Obr. 4.6 – Umístění palivového vypouštěcího šroubu i palivového filtru 
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2) Samozřejmě je třeba také oddělit elektrické vedení, které je zobrazeno na obr. 4.7. 

3) Po odpojení elektrického vedení odpojíme startovací vedení pomocí spojky na 

horním konci potrubí, obr. 4.7. Těsnění bude demontováno později. 

4) Rozpojíme hydraulické potrubí, obr. 4.7. 

a) Rozpojíme rychlospojky hydraulického odpadního, hydraulického 

zásobovacího a hydraulického tlakového potrubí. 

b) Nasadíme ochranné krytky na veškeré konce potrubí a také na konce přírub. 

5) Rozpojení palivového zásobovacího potrubí a hadic na motorovém podpěrném 

nosníku, obr. 4.7. 

 

 

Obr. 4.7 – Soustavy v levé části motoru 
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Palivová hadice opatřena rychlospojkou, kde objímka stahuje drápkové 

poloviny, které drží hadici s protikusem spojky na nosníku. Když uvolníme matici 

na objímce a spustíme objímku níže po hadici, pak uvolníme drápkové poloviny  

a rukou hadici demontujeme, obr. 4.8. 

 

 

Obr. 4.8 – Palivová hadice s rychlospojkou 

 

Palivová hadice, která je opatřena převlečnými maticemi, obr. 4.9, 

demontujeme odjištěním převlečné matice a jejím odšroubováním z příruby. 

Hadici uvolníme dvěma klíčema. Jedním klíčem přidržujeme hadici proti otáčení 

a druhým klíčem uvolníme převlečnou matici. 

 Po demontáži nasadíme na všechny konce hadic a přírub ochranné krytky. 

 

 

 

Obr. 4.9 – Palivová hadice s převlečnou maticí 
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6) Odpojíme elektrický konektor z měřiče průtoku paliva, obr. 4.15. Vznikne tak větší 

prostor pro připojení dynamometru a jeho manipulaci. 

 

 

4.3.3 Rozpojení soustav na pravé straně motoru 

 

Veškeré rozpojení pravé části motoru nalezneme v servisním panelu pravé části 

podpěrného nosníku motoru. 

 

1) Rozpojíme osm elektrických konektorů, obr. 4.10. 

Na podpěrném nosníku je umístěno osm elektrických konektorů. Tyto 

konektory jsou umístěny odpředu až dozadu, jak je vidět z obrázku.  

Demontážní postup u všech konektorů je stejný. 

Použijeme dvou klíčů k sundání spojovacích matic. Jedním přidržujeme 

přírubu a druhým povolíme a sundáme spojovací matici. 

Pokud bychom při demontáži nepoužili dvou klíčů, mohlo by dojít ke 

zničení zařízení. 

2) Sundání výtokového potrubí, obr. 4.10. 

Výtokové potrubí je umístěno pod elektrickými konektory. 

a) Sundáme hadici a výtokovou trubku z pláště motoru. 

b) Na konce hadice a trubky nasadíme ochranné kryty. 

 

 

Obr. 4.10 – Umístění soustav v pravé části motoru 
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Obr. 4.10 – Soustavy v pravé části motoru 

 

 

4.3.4 Rozpojení vnitřní levé části motoru pod závěsným nosníkem 

 

Při sundávání spojovacích matic použijeme dvou maticových klíčů. Jedním přidržujeme 

přírubu a druhým sundáme spojovací matici. Pokud bychom nepoužili dvou klíčů, mohli 

bychom poškodit zařízení. 

1) Rozpojení tlakového potrubí ze strany předchladiče, obr. 4.11. 

a) Rozpojíme tlakové vedení mezi hadicí a trubkou, spojení je vidět na obrázku. 

b) Na konec hadice a trubky nasadíme ochranné kryty. 

2) Rozpojení 450°F tepelného vedení ze strany ze strany předchladiče, obr. 4.11. 

a) Rozpojíme 450°F tepelné vedení mezi hadicí a trubkou, spojení je vidět na 

obrázku. 

b) Na konec hadice a trubky nasadíme ochranné kryty. 

3) Je nezbytné i odpojení požární hasící trubky, která vede ze závěsného nosníku  

a přivedena na levou stranu předchladiče. 

a) Pokud bychom snížili motor, aniž bychom demontovali požární hasící trubku, 

tak bychom mohli způsobit poškození těsnění předchladiče. 

b) Na konec hasící trubky a do přípojky v závěsném nosníku nasadíme ochranné 

kryty. 
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Obr. 4.11 – Soustavy vnitřní levé části motoru 

 

 

4.3.5 Rozpojení vnitřní pravé části motoru pod závěsným nosníkem 

 

1) Rozpojení 390°F tepelného vedení ze strany předchladiče. Zobrazeno na obr. 4.12. 

a) Rozpojíme 390°F tepelné vedení mezi hadicí a trubkou, spojení je vidět na 

obrázku 

b) Na konce hadice a trubky nasadíme ochranné kryty 

2) Rozpojení vzduchového potrubí z předchladiče 

a) Rozpojíme spojení, které vychází z 5. stupně kompresoru a vzduchovým 

potrubím vede do vstupního hrdla předchladiče. 

b) Těsnění budeme demontovat později. 
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Obr. 4.12 – Soustavy vnitřní pravé části motoru 

 

 

4.3.6 Postup sundání motoru 

 

1) Sundáme horní kryt motoru zobrazený na obr. 4.13 pomocí napínacích 

aerodynamických zámečků. 

2) Čepy, které drží kapotážní panely motoru, dáme do závěsného nosníku, aby byli 

přichyceni a nezavázeli při demontáži. 
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Obr. 4.13 – Horní kryt motoru 

 

3) Nasadíme závěsné zařízení zobrazené na obr. 4.14. 

Přední závěsné zařízení obsahuje: 

- vnitřní a vnější rameno 

- dvě vzpěry 

- dva dynamometry 

- dva pákové zvedáky 

Ujistíme se, že vnitřní rameno je vždy na vnitřní straně a vnější rameno 

vždy na straně vnější. 

Na většině míst jsou pojistné čepy nastálo připojeny k závěsnému zařízení. 

 

a) Použitím pojistného čepu [3] připojíme vnitřní rameno k přípojné montáži 

závěsu motoru.  
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Vnitřní rameno má střižný čep, pod přípojnou montáži závěsu motoru, 

k dočasnému přidržení ramena ve správné pozici. Rameno nebude padat. 

1) Závlačkou zajistíme konec pojistného čepu [3]. 

b) Použitím pojistného čepu [5] připojíme vnější rameno k přípojné montáži 

závěsu motoru.  

Vnější rameno má také střižný čep, pod přípojnou montáži závěsu 

motoru, k dočasnému přidržení ramena ve správné pozici. Rameno opět 

nebude padat. 

1) Závlačkou zajistíme konec pojistného čepu [5]. 

c) Použitím pojistného čepu [4] k sobě na horní straně připojíme vnitřní a vnější 

rameno. 

1) Závlačkou zajistíme konec pojistného čepu [4]. 

d) Nasadíme vzpěru mezi vnitřní rameno a závěsem motoru. 

Obě vzpěry jsou přichyceny na předních závěsech. Každá vzpěra je 

vyrobena z ocelové tyče s vidličkou na jednom konci, pro připojení 

k zavěšení, a na druhém konci je nastálo přichycen pojistný čep. Obě vzpěry 

jsou stejné. 

1) Vzpěra má zadní část otočně vetknutou do vnitřního ramena. 

2) Otočíme vzpěrou, asi pod úhel kolem 90°, do té doby, než se přední 

konec vzpěry srovná s přípojným bodem na pravém předním závěsu. 

Podíváme se na zadní stranu vnitřního ramena a ujistíme se, že 

pojistný čep je otočen a zasunut. 

3) Na předním konci vzpěry je vidlice, kterou pomocí pojistného čepu 

[6] připevníme na přední závěsný bod motoru.  

a) Závlačkou zajistíme konec pojistného čepu [6]. 

e) Postupy uvedené výše provedeme znova i pro další vzpěry. 

f) Ujistěte se, že vnitřní rameno, vnější rameno, dvě vzpěry a všechny pojistné 

čepy [3], [4], [5], [6] jsou správně nasazené. 

g) Na každé rameno můžeme nasadit pákový zvedák. 
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Ujistěte se, že od pákového zvedáku až po přípojný bod dynamometru 

nejsou žádná šroubová zkroucení řetězu. Pokud uvidíme nějaké zkroucení, 

musíme pákový zvedák demontovat. Pokud bychom jej nedemontovali, 

mohlo by nastat zranění osob nebo poškození zařízení. 

1) Zkroucení řetězu odstraníme tak, že se jej snažíme co nejvíce 

natáhnout. Poté by mělo být zkroucení odstraněno. 

h) Na každý pákový zvedák připojíme dynamometr. 

Oba dynamometry musí být otočeny ciferníkem dopředu. To 

znamená, že levý dynamometr musí být namontován opačně. 

 

 

Obr. 4.14 – Přední závěsné zařízení 
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4) Postup k připojení předního závěsného zařízení motoru zobrazeného na obr. 4.15. 

Přední závěsné zařízení je nasazeno ihned do sedla závěsu motoru, kde je 

přípojný závěsný bod pohonné jednotky. 

a) Vytáhneme přípojnou konzolu sedla motoru z úložného boxu a dáme do sedla 

montáže. 

b) Před montáží prohlédneme šrouby na možné příznaky poškození. 

1) Zkontrolujeme plochu od hlavy šroubu až po konec jeho závitu na 

možné protažení a zúžení. 

2) Nepoužíváme poškozené šrouby. Pokud najdeme poškozený šroub, 

vyměníme ho. 

c) Nasadíme přípojnou konzolu sedla motoru na tělo motoru. 

1) Ujistíme se, že jsou vzpěry před nasazením šroubů správně nasazeny. 

2) Nasadíme čtyřmi šrouby a přichytneme vzpěru k tělu motoru 

Na tyto čtyři šrouby nesmíme použít silových nářadí. Šrouby 

utahujeme momentovým klíčem o síle momentu 9,5 – 13,5 Nm 

d) Připojení každého předního dynamometru do přípojné konzoly sedla motoru. 

Přípojné kování je neustále připojeno na každém dynamometru. 

Dáváme přednost přípojnému kování, které vypadá jako „banánová spojka“. 

Dále je nutné nastavit délku pákového zvedáku. 

1) Použijeme pojistného čepu [7] na každou stranu. 

2) Závlačkou zajistíme konec každého pojistného čepu [7]. 

3) U levého předního dynamometru se ujistíme, že je konektor snímače 

průtoku paliva odpojen. Je totiž v těsné blízkosti dynamometru,  

obr. 4.15.  

e) Pákovým zvedákem odstraníme případný průvěs řetězu. V této fázi však ještě 

nepoužíváme zatěžujících sil na pohonnou jednotku. 
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Obr. 4.15 – Přední závěsné zařízení motoru 

 

5) Namontujeme zadní závěsné zařízení zobrazené na obr. 4.16. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 4.16 – Umístění zadního závěsného zařízení 

 



 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009  Matěj Křiva 

 
 - 40 - 

 

 

Obr. 4.16 – Zadní závěsné zařízení 

 

Zadní závěsné zařízení je složeno z, obr. 4.17: 

- dvou podpěrných vzpěr 

- podpěrného nosníku 

- dynamometru 

- pákového zvedáku 

a) Přední podpěrnou vzpěru připojíme do přední části přípojné konzoly závěsného 

nosníku motoru. 

Přední a zadní podpěrné vzpěry musí být sestaveny s delším ramenem 

na vnější straně motoru. Rozmístění vzpěr je opačné mezi motorem  

1 a motorem 2. 

b) Zadní podpěrnou vzpěru připojíme do zadní přípojné konzoly závěsného 

nosníku motoru. 

c) Přední a zadní podpěrnou vzpěru smontujeme na vnější straně k sobě pomocí 

montážního pojistného čepu [8]. 

1) Konec montážního pojistného čepu zajistíme závlačkou [8]. 
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d) Zasuneme středové podpěrné rameno mezi dvě podpěrné vzpěry tak, abychom 

mohli vnějším montážním pojišťovacím čepem [8] spojit všechny tři části 

vnějších závěsů. 

e) Na vnitřní stranu připojíme středové podpěrné rameno, mezi dvě vzpěry, 

montážním pojistným čepem [9]. 

1) Konec montážního pojistného čepu zajistíme závlačkou [9]. 

f) Ujistíme se, že obě podpěrné vzpěry i podpěrné rameno jsou nasazeny správně. 

g) Na konec středového podpěrného ramena připojíme pákový zvedák pojistným 

čepem [10]. 

1) Konec montážního pojistného čepu zajistíme závlačkou [10]. 

Ujistíme se, že od pákového zvedáku až po přípojný bod 

dynamometru nejsou žádná šroubová zkroucení řetězu. Pokud 

uvidíme nějaké zkroucení, musíme pákový zvedák demontovat. Pokud 

bychom jej nedemontovali, mohlo by nastat zranění osob nebo 

poškození zařízení. 

2) Zkroucení řetězu odstraníme tak, že se jej snažíme co nejvíce 

natáhnout. Poté by mělo být zkroucení odstraněno. 
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Obr. 4.17 – Zadní závěsné zařízení 

 

6) Přichycení zadního přidržovacího zařízení na motor, obr. 4.18. 

Zadní přípojné zařízení je připojeno přímo na pohonnou jednotku do 

jednoho místa. 

a) Přípojnou motorovou vzpěru připojíme na zadní turbínový rám. 

1) Motorovou vzpěru připojíme pomocí pojistných čepů [11] do dvou 

konzol na přírubě motoru. 

2) Konec montážního pojistného čepu zajistíme závlačkou [11]. 

b) Použijeme pojistného čepu [12] k přichycení dynamometru na motorovou 

vzpěru. 

Je nutné nastavení délky pákového zvedáku. 

1) Konec montážního pojistného čepu zajistíme závlačkou [12]. 

c) Pákovým zvedákem odstraníme případný průvěs řetězu. V této fázi však ještě 

nepoužíváme zatěžujících sil na pohonnou jednotku. 
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Ujistíme se, že jsou všechny kroky uvedené výše provedeny správně, abychom mohli 

připravit přívěsný vozík s montážními podpěrnými rameny pro uložení pohonné jednotky. 

Pokud tomu tak není, pohonná jednotka může narazit a poškodit předchladič s nosníkem, 

který by musel být demontován. 

 

 

 

Obr. 4.18 – Umístění zadního přidržovacího zařízení 

 

 

7) Přípojný vozík s podpěrami označený AGSE: 

Připravíme podpěrnou konstrukci a základnu pro demontování pohonné 

jednotky, obr. 4.19. 

Po nasazení přípojného závěsného zařízení na letadlo musíme využít všech 

čtyř mechaniků k demontáži pohonné jednotky. 
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a) Pokud není již provedeno, demontujeme šikmé vzpěry z podpěrné konstrukce. 

Šikmé vzpěry sundáme vytažením pojistných čepů z každého jejich konce. 

1) Šikmé vzpěry položíme na úložné místo. 

Ujistíme se, že je demontován šroub s okem ještě před pohybem 

podpěrné konstrukce a přípojného vozíku pod motor. Pokud tomu tak 

není, tak by šroub s okem mohl narazit do obraceče tahu během 

demontáže motoru. Mohlo by nastat poškození obraceče tahu. 

b) Z každého předního podpěrného ramena demontujeme šroub s okem. 

c) Ujistíme se, že je pojistný čep [13] vymontován z každé šikmé vzpěry. 

d) Připravíme přední podpěrná ramena: 

1) Posuneme levý radiální čep ven a plně jej odtáhneme. 

2) Na pravém radiálním čepu, uvolníme matici klíčem a úplně jej 

odtáhneme ven. 

Ujistíme se, že jsou obě podpěrné ramena vykloněna do vnějších 

pozic. Pokud tomu tak není, mohlo by nastat poškození zařízení při 

nárazu přívěsného vozíku do motoru nebo do sání motoru. 

a) Demontujeme pojistné čepy v dolní části každého 

podpěrného ramena a necháme ramena vyklonit do vnějších 

pozic. 
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Obr. 4.19 – Přípojný vozík AGSE s montážními rameny 

 

8) Přípojný vozík s podpěrami označený F. BROWN: 

Připravíme podpěry motoru a přepravní podstavec pro demontování 

pohonné jednotky, obr. 4.20. 

a) Demontujeme dvě přepravní ramena z podpěr. 

Tyto kroky nejsou nutné, pokud je sací kanál demontován. 

b) Zvedneme zadní podpěrné rameno ze základní pozice a podepřeme jej proti 

pravé straně podpěry motoru. 

c) Demontujeme přední radiální čepy z jejich svorek. 

d) Přední montážní svorky dáme do základní pozice: 

1) Sundáme závěsný čep a dáme montážní svorky do základní pozice. 

2) Nasadíme montážní čep. 
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Buďte opatrní, když budete pohybovat přívěsným vozíkem pod 

pohonnou jednotku. Poškození zařízení by mohlo nastat, pokud by 

přívěsný vozík narazil do pohonné jednotky nebo do sacího ústrojí. 

 

Obr. 4.20 – Přípojný vozík F. Brown s montážními rameny 

 

9) Umístíme vhodnou podpěru a základnu pod pohonnou jednotku. 

Podle povrchu a váhového zatížení letadla, může být nezbytné zvednutí 

letadla k dosažení potřebné mezery mezi zadním motorovým závěsem  

a předchladičem. Chceme-li získat tuto mezeru, zvýšíme tlumiče pérování 

hlavního a příďového podvozku suchým vzduchem nebo dusíkem. 

Ujistěte se, že montážní podpěrná ramena nenarážejí do obracečů tahu při 

pohybování zadní podpěry. Poškození zařízení by mohlo nastat. 
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a) Vozík AGSE: 

Umístíme podpěrnou konstrukci se základnou před pohonnou 

jednotku a pohybem dozadu je umístíme do správné pozice pod motor. 

Pokud je podpěra ve správné pozici nebudeme ji srovnávat s osou 

souměrnosti motoru. Zadní konec podpěry by mohl být nepatrně na vnější 

straně z osy souměrnosti. 

Je velmi důležité seřídit podpěru s motorem. Pokud bychom je 

neseřídili, může být obtížné, pohybovat s motorem od motorové gondoly. 

1) Pokud by bylo nutné seřízení podpěr se základnou, můžeme použít 

řídící páku k natočení koleček. To ať můžeme pohybovat podpěrou ze 

strany na stranu. 

 

b) Vozík F. Brown: 

Připravíme podpěru motoru a přepravní podstavec před pohonnou 

jednotku a pohybem dozadu je umístíme do správné pozice pod motor. 

1) Použijeme řídící páku k natočení koleček. 

2) Zastavíme, pokud je střed podpěrných ramen v ose s přední přípojnou 

konzolou sedla motoru. 

3) Ustavíme přední podpěry do montážní pozice. 

a) Odpojíme závěsný čep a dáme podpěry do montážní pozice. 

b) Nasadíme závěsný čep a zabezpečíme ho závlačkou. 

c) Uvolníme objímku radiálního čepu maticemi. 

10) Před použitím zatížení závěsného zařízení se ujistíme, že dynamometry ukazují 

nulové zatížení. 

Nepoužíváme většího zatížení dynamometru než 3850 lb (1750 kg). Na 

přední vnitřní i vnější dynamometr zatížíme 3350 lb (1520 kg) a zadní 

dynamometr zatížíme 1300 lb (590 kg). Pokud použijeme větší zatížení než 

limitní, mohlo by nastat poškození pohonné jednotky, závěsu motoru nebo křídla. 

Jeden z mechaniků musí sledovat každý dynamometr, když jsou pákové 

zvedáky ovládané. Zatížení, které se mění na jednom zvedáku, můžou ovlivnit 

zatížení na dalších zvedácích. Proto se zatížení dynamometrů sleduje. 



 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009  Matěj Křiva 

 
 - 48 - 

 

11) Používané zatížení na pákových zvedácích je následující: 

a) Zatěžujeme dynamometry pákovými zvedáky až do chvíle, kdy ukazují: 

Zatěžující hodnoty uvedené níže zahrnují nutné síly předpětí  

a hmotnosti motoru. 

1) Přední vnitřní dynamometr ukazuje 3700 ± 100 lb (1682 ± 45 kg). 

2) Přední vnější dynamometr ukazuje 3700 ± 100 lb (1682 ± 45 kg). 

3) Zadní dynamometr ukazuje 1100 ± 100 lb (500 ± 45 kg). 

12) Rozpojení předního motorového závěsu, obr. 4.21. 

a) Povolíme všechny přední závěsné šrouby na půl otáčky a podíváme se na 

mezery pod hlavami šroubů. 

K uvolnění šroubů použijeme klíč 11/16 palce. 

b) Sundáme čtyři přední závěsné šrouby. 

Ujistíme se, že se motorový závěs dotýká s protější stranou závěsu 

motoru i po sundání šroubů. 

c) Sundáme podložky. 

 

 

 

 



 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009  Matěj Křiva 

 
 - 49 - 

 

 

Obr. 4.21 – Přední motorový závěs 

 

13) Rozpojení zadního motorového závěsu, obr. 4.22, obr. 4.23. 

 

 

Obr. 4.22 – Umístění zadního motorového závěsu 
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Obr. 4.22 – Umístění zadního motorového závěsu 

 

a) Povolíme všechny zadní závěsné šrouby na půl otáčky a podíváme se na 

mezery pod hlavami šroubů. 

K uvolnění šroubů použijeme klíč 15/16 palce. 

b) Sundáme čtyři zadní závěsné šrouby. 

Ujistíme se, že se motorový závěs dotýká s protější stranou závěsu 

motoru i po sundání šroubů. 

c) Sundáme podložky. 

Když snižujeme motor, ujistíme se, že všechny trubky, dráty a potrubí 

mezi motorem a motorovým nosníkem jsou rozpojené. 

Ujistíme se, že zadní část motoru je vždy výše než přední část. Pokud 

by tomu tak nebylo, tak by mohl do požární ochranné části podpěrného 

nosníku motoru narazit sací kanál. Poškození požární ochrany by mohlo 

nastat. 
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Obr. 4.23 – Zadní motorový závěs 

 

14) Snížíme pohonnou jednotku do příslušné podpěry, obr. 4.24 i obr. 4.25 – str. 54.  

a) Pomalu snižujeme zatížení na třech pákových zvedácích do té doby, než se 

střižné čepy uvolní ze závěsu motoru. 

b) Pečlivě kontrolujeme pohonnou jednotku a ujišťujeme se, že jsou rozpojeny 

všechny potřebné části. 

c) Když je motor uvolněn ze tří oddělovacích bodů, natočíme motor do 

vodorovné pozice paralelně se zemí. 

d) Vozík AGSE: 

Spojení motoru s podpěrnou konstrukcí, obr. 4.19 – str. 45. 

1) Snižujeme motor do podpěry až do chvíle tak, abychom mohli do 

svislých předních podpěrných ramen zasunout naklánějící kazetový 

rám s čistými radiálními čepy. 

2) Nasadíme spodní pojistné čepy, které drží přední podpěrná ramena ve 

svislé poloze. 

3) Prohlídneme a přemístíme podstavec, pokud je nutný k vyrovnání 

radiálních hřídelů s přípojnou podpěrou sedla motoru. 
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a) Pokud jsou radiální čepy srovnány s podpěrami, uzamkneme 

kola základy podpěrné konstrukce. 

4) Posuneme levý radiální čep do přípojné vzpěry sedla motoru až do 

chvíle, kdy je radiální čep do sedla plně nasazen. 

a) Nasadíme dva pojistné čepy[13] a [14]. 

5) Posuneme pravý radiální čep do přípojné vzpěry sedla motoru až do 

chvíle, kdy je radiální čep do sedla plně nasazen. 

a) Nasadíme dva pojistné čepy [13] a [14]. 

6) Pokračujeme ve snižování zadního konce motoru až do chvíle, kdy 

můžeme nasadit zadní podpěrné rameno s vidlicí do zadního rámu 

turbíny. 

a) Nasadíme pojistný čep [15] k připojení podpěrného ramena 

do zadního rámu turbíny. 

7) S klidně podvěšeným motorem si sami nastavíme pozici motoru  

a ujistíme se, že jsou montážní radiální čepy správně nasazeny do 

šikmých vzpěr podél celé jejich délky. 

8) Matici na pravém předním rameni navlečeme tak, aby byla naproti 

šikmé vzpěře. Matici silně dotáhneme klíčem tak, aby nemohlo dojít 

k vychýlení ramene. 

9) Ujistíme se, že jsou radiální čepy nasazeny správně. 

a) Spodní části radiálního čepu jsou namontovány v těsném 

spojení šikmé vzpěry. 

b) Pokud radiální čepy povolíme, posuneme je dovnitř nebo 

ven. 

c) Čtyři hlavy šroubů by měly mít přibližnou mezeru 0,01 palců 

(0,254 mm) pod každou hlavou a zajištěni vázacím drátem. 

10) Utáhneme přírubu na montáži zadního podpěrného ramena  

a utáhneme stavěcí šroub. 
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e) Vozík F. BROWN: 

Zasuneme motor do podpěrné konstrukce, obr. 4.20 – str. 46. 

1) Snižujeme motor až k přední přípojné podpěře sedla motoru, kde 

necháme mezeru přibližně 2 palce (50,8 mm) nad pření podpěrnou 

konstrukci. 

2) Přední radiální čepy nasadíme do kulových objímek umístěných ve 

středu přední přípojné podpěry sedla motoru. 

3) Pokračujeme ve snižování motoru, než radiální čepy dosednou na 

přední podpěry. 

4) Když každý radiální čep dosáhne vodorovné polohy, zajistíme je. 

a) Uzavřeme horní svorku přes radiální čep. 

b) Nasadíme otočné šrouby do zamýkací pozice a utáhneme 

objímku maticemi momentovým klíček o velikosti momentu 

135 Nm. 

c) Ujistíme se, že jsou konce radiálních čepů správně nasazeny 

v kulových objímkách. 

5) Pokračujeme ve snižování zadní části, než můžeme zasunout zadní 

podpěrné rameno s vidlicí do zadního turbínového rámu. 

a) Použijeme pojistných čepů pro přichycení podpěrného 

ramena k zadnímu rámu turbíny. 

b) Konec montážního pojistného čepu zajistíme závlačkou. 
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Obr. 4.24 – Připojení zadního přípojného ramena 

 

 

Obr. 4.25 – Transportní vozík 

 

15) Odpojení závěsného zařízení z pohonné jednotky, obr. 4.15 – str. 39,  

obr. 4.18 – str. 43. 

a) Přední závěsné zařízení odpojíme pojistným čepem [7], který připojíme na 

každý přední dynamometr. 

b) Zadní závěsné zařízení odpojíme pojistným čepem [12], který připojíme na 

zadní dynamometr od přípojné motorové vzpěry. 
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16) Sundání těsnění z horního motorového vzduchového potrubí a startovacího potrubí. 

Při montáži těsnění přidržujeme. 

a) Sundáme těsnění z horního motorového vzduchového potrubí,  

obr. 4.12 – str. 34. 

b) Sundáme těsnění ze startovacího potrubí, obr. 4.7 – str. 29. 

c) Nasadíme ochranné kryty na otevřený kontrolní ventil předchladiče, 

předchladič, motorové vzduchové a startovací potrubí. 

17) Odtáhneme pohonnou jednotku z pracovního prostoru, obr. 4.25 – str. 54. 

Budeme opatrní při pohybu pohonné jednotky od letadla. Poškození 

obracečů tahu i pohonné jednotky by mohlo nastat, pokud by pohonná jednotka 

do brachů tahu narazila. 

a) Pomalým dopředným pohybem odtahujeme pohonnou jednotku, než jsou 

obraceče tahu volné. 

18) Sundáme dva pojistné čepy [11] a sundáme přípojnou motorovou vzpěru ze zadního 

rámu turbíny, obr. 4.18 – str. 43. 

19) Pokud je nutné, sundáme závěsné zařízení ze závěsu motoru, obr. 4.14 – str. 37, 

 4.17 – str. 42. 

20) Vozík AGSE: 

Pokud pohybujeme motorem:  

a) Nasadíme šroub s okem pro připojení diagonální vzpěry na přední podpěrná 

ramena. 

b) Nasadíme diagonální vzpěry na přední podpěrná ramena. 

 

 

 

 

Rozdíly mezi přepravními vozíky AGSE a F. BROWN: 

a) AGSE – uchycení radiálního čepu pomocí kazetového rámu 

b) F. BROWN – uchycení radiálního čepu pomocí objímky radiálního čepu 
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5. Montáž výrobku 

 

 

Po skončení údržby agregátů, letadlových celků, případně výroby nových skupin nebo 

součástí dojde k odstranění jakýchkoli odchylek a poškození. Součásti se pak sestavují, 

značkují (popisují) v celek – skupinu, konečný výrobek. 

Montáž výrobku se rozděluje: 

c) na montáž skupin 

d) letadlových celků 

e) celkovou konečnou montáž  

Na úplnosti, kvalitě montážních a seřizovacích prací závisí provozní spolehlivost 

letecké techniky. Montážní a seřizovací práce mají předepsaný rozsah a sled pro každý typ 

výrobku, letadla nebo motoru, které jsou uvedeny v příslušném technologickém postupu. 

Veškeré práce se provádějí pouze předepsaným nářadím a s výrobcem doporučenými 

přípravky. 

Montážní práce smějí provádět pracovníci s typovou zkouškou nebo bez typové 

zkoušky (ti musejí být kontrolováni), kteří znají konstrukci výrobku nebo technologii 

montážních prací a bezpečnostní předpisy. Principy montážních prací jsou uvedeny 

v pokračování kapitoly 5. 

Montáž: 

- podskupin 

- skupin 

- letadlových celků 

- celková montáž  

se provádí před funkční zkouškou výrobku. V průběhu montáže, podskupin a skupin, se 

díly, jako například hřídele, ložiska ozubená kola apod., sestavují v montážní podskupiny  

a technologické skupiny, z nichž se potom při celkové konečné montáži sestaví celý výrobek. 

Montáž je poslední etapou údržby (výroby), kdy je ještě možná celková kontrola dílů  

a skupin výrobku a v řadě případů je také nejsložitější etapou výrobního procesu. Montáž na 



 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009  Matěj Křiva 

 
 - 57 - 

 

zkušební běh letadlového celku nebo výrobku je prakticky stejná jako montáž výrobku a nemá 

žádné technologické odlišnosti. 

 

Montážní práce nelze chápat jako pouhé sestavování, skládání a spojování součástí ve 

skupiny, letadlové celky apod., ale do montáže je nutné zahrnovat: 

a) manipulaci (paletizaci) a dopravu materiálu 

b) kontrolu rozměrů a tvarů součástí 

c) jejich funkčních vlastností 

d) různé dokončovací a přizpůsobovací práce zahrnuté z různých důvodů do 

montážního procesu 

Montážní práce se také musí řídit podle předpisu údržby: 

PART - 145.A.65 - Politika bezpečnosti a jakosti, postupy údržby a systém jakosti 

PART - M.A.201(h) - Odpovědnost 

 

 

5.1 Montáže ve strojírenství obecně ovlivňuje celá řada činitelů, z nichž mezi 

nejdůležitější patří 

 

1. Konstrukční řešení z hlediska složitosti konstrukce jednotlivých konstrukčních 

skupin, podskupin i celých výrobků. Konstrukce svým řešením může významně 

ovlivnit: 

- pracnost montáže 

- rozsah možností mechanizace a automatizace montážních prací 

- rozdělení výrobků do jednotlivých konstrukčních celků, které ovlivňuje 

vlastní montáž, zejména fázi předmontáže, konečné montáže atd. 

2. Technologie a organizace s ohledem na: 

- pořadí montážních prací 

- využití pokrokových technologií při montáži 

- druhy organizace a sériovosti výrobku 

 

3. Pracovní síly a pracovní podmínky rozdělujeme vzhledem k jejich: 
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- kvalifikaci 

- pracovním schopnostem 

- produktivitě 

- pracovnímu prostředí 

- režimu pracovní doby 

- formě odměňování 

4. Použití pracovních prostředků dělíme s ohledem: 

- na jejich množství 

- stupni mechanizace, automatizace 

- případně univerzálnost 

 

Snížení pracnosti, zkrácení výrobního času a snížení nákladů na montáž při zachování 

vysoké kvality a spolehlivosti výrobků závisí na správném technologickém postupu, 

organizaci montážních prací a technologické kázni. Volby technologie a organizace montáže 

závisí na rozsahu výroby a rozsah výroby je opět závislý na druhu výrobku. V montáži se 

v podstatě jedná o koncentraci výsledků technologických a organizačních opatření 

z předcházejících úseků výrobního procesu, jeho přípravy a plánování. 

 

 

 5.2 Všeobecné zásady montáže a jejich organizace 

 

Každý montážní systém je možné popsat určitým prostorovým a časovým uspořádáním. 

Jedná se o rozdělení montáží z hlediska časové a technologické návaznosti, která v sobě 

zahrnuje: 

- montáž skupin, předmontáž, konečná montáž atd. 

- využití energií 

- využití pracovních prostředků 

- využití pracovních sil 

- řešením a prostorovým uspořádáním pracoviště. 

Toto uspořádání montáží vychází ze složitosti, velikosti a množství montovaných 

výrobků a je dáno určitou technickou a organizační formou. 
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Postup montáže pohonné jednotky CFM 56-7B je podobně jako demontáž motoru 

rozdělen na jednotlivé kroky. Tuto obrácenou posloupnost si ukážeme, s použitím přiložené 

tab. 5.1, jak lze tento úkol montáže zvládnout mnohem rychleji. 

 

úkol 

doporučený 

počet 

mechaniků 

popis práce 

1 4 namontovat pohonnou jednotku 

2 1 
spojit skříň kompresoru na levé straně, 

sundat pozemní podpůrné zařízení 

 
1 

spojit skříň kompresoru na pravé straně, 

sundat pozemní podpůrné zařízení 

 
1 

střední část spojit na levé straně, uzavřít 

obraceče tahu 

 
1 

střední část spojit na pravé straně, uzavřít 

obraceče tahu 

3 4 namontovat kapoty a panely dmychadla 

4 4 uzavřít obvodové brzdy/aktivovat systém 

 

Tab. 5.1 – Rozdělení práce čtyř mechaniků při montáži motoru. 

 

Rozlišujeme dva základní druhy montáže: 

- Montáže na místě (stacionární) 

- Montáže pohyblivé 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009  Matěj Křiva 

 
 - 60 - 

 

5.2.1 Montáž na místě (stacionární) 

 

Montáž výrobku je prováděna postupně na jednom místě, jedním nebo skupinou 

pracovníků. Montáž na místě (stacionární montáž) může být prováděna bez rozdělení na dílčí 

úseky, tzn. jako soustředěná montáž, tj. montáž, která se provádí z jednotlivých součástí na 

jednom pracovním místě a provádí ji stejná skupina pracovníků.  

Montáž je prováděna většinou podle rámcových montážních postupů bez přesných 

norem času.  

Nevýhody tohoto způsobu montáže lze shrnout takto: 

a) Vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků 

b) Počet pracovníků, provádějící současně montáž, je omezen velikostí výrobku 

c) Značné nároky na montážní plochy, včetně pomocných ploch pro uložení 

(rozmístění) všech součástí a provedení přípravných operací 

d) Dlouhá průběžná doba montáže (montáž probíhá postupným způsobem) 

e) Časová norma je stanovena přibližně a nelze ji zodpovědně použít ke 

kapacitním výpočtům 

f) Průběh prací při montáži je nepravidelný 

 

Výhody soustředěných montáží spočívají hlavně ve značné přizpůsobivosti pracoviště, 

pracovních prostředků a pracovníků ke změnám výrobního programu. 

Dalším způsobem montáže na místě (stacionární montáže) je montáž na místě 

s rozdělením, nebo také vyčleněním. Ta je dále rozdělena: 

a) montáž výrobku na montáž skupin 

b) konečnou montáž skupin v celek 

Montáž skupin, předmontáž jednotlivých celků se provádí současně několika 

pracovníky nebo skupinami souběžně s konečnou montáží výrobku, kterou provádí zvláštní 

skupina pracovníků, což se projeví zvýšením produktivity práce a zvýšením kvality práce.  

Pracoviště se vybavuje speciálními přípravky a měřidly, čímž se snižuje pracnost 

montáže. Montáž se provádí podle montážního schématu. Při zvyšování výroby lze montážní 

pochod ještě více členit. Skupiny a celky se montují na oddělených pracovištích, kde se celý 

proces skupinové i celkové montáže rozdělí na dílčí montážní operace. Jednotliví pracovníci 
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nebo pracovní čety vykonávají jen jedinou operaci. Po skončení operace přejdou na další 

stanoviště. Tento způsob montáže nazýváme montáž na místě s přecházejícími četami. Tímto 

druhem montáže se v této práci zabývat nebudeme. 

 

 

5.2.2 Montáž pohyblivá 

 

Montáž skupin nebo montáž výrobků je prováděna současně v několika montážních 

operacích jednotlivými nebo ve skupinách pracujícími pracovníky. V průběhu montážního 

procesu se pohybují montované výrobky od jednoho pracoviště ke druhému na speciálních 

vozících, kolejové dráze apod., vždy ve smyslu technologického sledu montáže. Můžeme ji 

dále rozdělit: 

a) Montáž předmětnou – je nejjednodušším typem pohyblivé montáže. Vyžaduje jen 

uspořádání pracovišť ve smyslu montážního postupu. Jednotlivá pracoviště nejsou co 

do objemu montážních prací časově vyvážena. 

b) Montáž linkovou – vyžaduje detailnější vyčlenění montážních skupin do 

jednotlivých operací. Pracovní rytmus na jednotlivých pracovištích je rovnoměrný. 

Tohoto způsobu montáže se používá zvláště při větším sortimentu výrobků a tam, 

kde v celkové montáži výrobků je velký podíl ručních montážních pracovišť. 

c) Montáž proudovou – je nejvyšší formou pohyblivé montáže. Vyžaduje plnou 

rovnoměrnost jednotlivých pracovišť z hlediska objemu montážních prací. Ve 

většině případů se jedná o jednopředmětnou montáž s vysokým stupněm 

mechanizace. 

Výhody tohoto způsobu montáže spočívají ve: 

a) stálé pracovní náplni jednotlivých pracovišť a jejich vybavení speciálním 

nářadím a zařízením 

b) pravidelné opakovanosti sortimentu montovaných výrobků 

c) rovnoměrnosti montážních operací a rytmičnosti práce na lince 

 

Tento typ montáže klade zvýšené nároky na konstrukční a technologickou dokumentaci, 

plynulý přísun materiálu, jeho uložení na pracovišti, vzájemnou zaměnitelnost a celkovou 
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organizaci na pracovišti. Uvedené způsoby pohyblivé montáže jsou vhodné zvláště pro 

sériovou, velkosériovou a hromadnou výrobu, jako například v automobilovém  

a elektrotechnickém průmyslu. 

 

 

5.3 Úkoly montáže pohonné jednotky 

 

5.3.1 Příprava pohonné jednotky k montáži 

5.3.2 Nasazení pohonné jednotky 

5.3.3 Spojení vnitřních pravých části motoru pod závěsným nosníkem 

5.3.4 Spojení vnitřních levých části motoru pod závěsným nosníkem 

5.3.5 Spojení soustav motoru na levé straně 

5.3.6 Spojení soustav motoru na pravé straně 

5.3.7 Letadlo uvést zpět do původního stavu 

 

 

Postup montáže motoru CFM56-7B provedeme v opačném postupu než demontáž. 

 

Před výměnou pohonné jednotky je nutné zkontrolovat sériové čísla motoru se 

sériovými čísly dokumentace pohonné jednotky. 

 

 

5.3.1 Příprava pohonné jednotky k montáži 

 

1) Nasadíme montážní tlačnou vzpěru na 12 hodinu na nosník demontovaného motoru. 

Pokud se znovu nasazuje stejný motor nebo pokud se vyměňuje motor, který má 

nasazenou tlačnou vzpěru, není nutné se řídit podle těchto kroků. 

a) Kompresní tyč se stavěcími kroužky sundáme z demontovaného motoru. 

1) K sundání jednoho stavěcího kroužku, demontujeme dva šrouby na 

polovině kroužku. 
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2) Sundáme montážní tyč ze vzpěry. 

b) Nasadíme kompresní tyč na vyměněný motor. 

1) Dáme kompresní tyč do vzpěry. 

2) Pomalu nasazujeme demontované stavěcí kroužky na kompresní tyč 

s dvěma šrouby, obr. 4.11 – str. 33. 

3) Použijeme tmel mezi stavěcími kroužky a kompresní tyče a nasadíme 

dva šrouby. 

4) Utáhneme dva šrouby momentem o velikosti 2,26-2,82 Nm. 

2)  Pokud jsou z demontáže stejné přední i zadní stavěcí šrouby, můžeme je použít 

znova. Šrouby však musejí být zkontrolovány nedestruktivní fluorescenční 

zkouškou, abychom prokázali, že jsou v pořádku. 

3) Zkontrolujeme samosvorné vlastnosti čtyř válečkových matic předního motorového 

závěsu, obr. 4.21 – str. 49. 

a) Očistíme měděným kartáčem závity šroubů. 

b) Ujistíme se, že samosvornost válečkových matic je utažena momentem 

v rozmezí 3,6-33,9 Nm. 

Použijeme pouze rozsah momentů, které jsou popsány výše. 

Nalezneme moment v tomto rozsahu, u kterého momentový klíč přeskočí. 

c) Pokud v uvedeném rozsahu nenajdeme moment, u kterého momentový klíč 

přeskočí, matici musíme vyměnit. 

4) Zkontrolujeme samosvorné vlastnosti čtyř válečkových matic zadního motorového 

závěsu, obr. 4.21 – str. 49, obr. 4.23 – str. 51. 

a) Očistíme měděným kartáčem závity šroubů. 

b) Ujistíme se, že samosvornost válečkových matic je utažena momentem 

v rozmezí 7,9-67,8 Nm. 

Použijeme pouze rozsah momentů, které jsou popsány výše. 

Nalezneme moment v tomto rozsahu, u kterého momentový klíč přeskočí. 
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c) Pokud v uvedeném rozsahu nenajdeme moment, u kterého momentový klíč 

přeskočí, matici musíme vyměnit. 

5) Zkontrolujeme zadní motorový závěs. 

a) Označení levé části závěsu musí být na levé straně, a pravé označení na straně 

pravé. 

b) Zkontrolujeme ložiska. 

6) Vizuálně zkontrolujeme opotřebení drátů požárního snímače na horní straně motoru. 

7) Na panelu P5 v pilotní kabině zkontrolujeme uzavření palivového ventilu. 

8) Zkontrolujeme model motoru (tabulku motorových dat) demontovaného  

a vyměněného motoru. 

 

 

5.3.2 Nasazení pohonné jednotky 

 

1) Namažeme zadní střižný nosníkový čep, obr. 4.23 – str. 51. 

a) Před namazáním čep očistíme a provedeme vizuální kontrolu na poškození. 

2) Namažeme dva přední motorové střižné čepy, obr. 4.21 – str. 49. 

a) Před namazáním střižné čepy očistíme a provedeme vizuální kontrolu na 

poškození. 

3) Připojíme pohonnou jednotku k závěsnému nosníku. 

Před dotažením osmi šroubů pro připojení pohonné jednotky na závěsný 

nosník musíme zkontrolovat samosvorné vlastnosti předních i zadních 

válečkových matic. Tento postup kontroly je popsán v přípravě pohonné jednotky 

pro montáž. 

a) Nasazení předního motorového závěsu, obr. 4.21 – str. 49. 

1) Podložky dáme na každý šroub. 

Ujistíme se, že zápustná strana podložky přiléhá k hlavě šroubu. 

2) Očistíme závity a dříky šroubů. 
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3) Očistíme vnější stranu válečkových matic. 

4) Nasadíme válečkové matice do otvorů v předním motorovém závěsu. 

5) Nasadíme čtyři šrouby a čtyři podložky do motorového závěsu, ale 

nepřitahujme. 

b) Nasazení zadního motorového závěsu, obr. 4.23 – str. 51. 

1) Podložky dáme na každý šroub. 

Ujistíme se, že zápustná strana podložky přiléhá k hlavě šroubu. 

2) Očistíme závity a dříky šroubů. 

3) Očistíme vnější stranu válečkových matic. 

4) Nasadíme čtyři šrouby a čtyři podložky na zadní motorový závěs, ale 

nepřitahujeme. 

5) Počáteční moment utažení šroubů. 

a) Utáhneme přední šrouby momentovým klíčem do kříže na velikost momentu 

61-74 Nm. 

b) Utáhneme zadní šrouby momentovým klíčem do kříže na velikost momentu 

109-132 Nm. 

6) Koncový moment utažení šroubů. 

a) Utáhneme přední šrouby momentovým klíčem do kříže na velikost momentu 

122-149 Nm. 

b) Utáhneme zadní šrouby momentovým klíčem do kříže na velikost momentu 

217-264 Nm. 

 

Postupujeme v opačném způsobu než demontáž. 

 

Nesmíme zapomenout odstranit všechny ochranné kryty a ujistit se, že v zaslepených 

dutinách nejsou žádné nečistoty. 
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5.3.3 Spojení vnitřních levých části motoru pod závěsným nosníkem 

 

1) Připojíme tlakové potrubí ze strany předchladiče, obr. 4.11 – str. 33. 

a) Spojíme, tlakové potrubí s tlakovou hadicí, objímkou. 

1) Utáhneme matici objímky momentovým klíčem na velikost momentu 

15,0-16,6 Nm. 

2) Připojíme 450°F tepelého vedení ze strany předchladiče. 

a) Připojíme 450°F tepelné vedení mezi hadicí a trubkou, spojení je vidět na 

obrázku. 

1) Utáhneme matici objímky momentovým klíčem na velikost momentu 

15,0-16,6 Nm. 

 

Postupujeme v opačném způsobu než demontáž. 

 

Nesmíme zapomenout odstranit všechny ochranné kryty a ujistit se, že v zaslepených 

dutinách nejsou žádné nečistoty. 

 

 

5.3.4 Spojení vnitřních pravých části motoru pod závěsným nosníkem 

 

1) Připojení vzduchového potrubí do předchladiče, obr. 4.12 – str. 34. 

a) Natočíme objímky je zobrazeno na obrázku pohledem A-A.  

Musíme se ujistit, že těsnění, které bylo nainstalované, zůstalo ve 

správné pozici. 

b) Utahovací moment je předepsán na součásti (na objímce). 

2) Připojíme 390°F teplého vedení ze strany předchladiče. 

a) Připojíme 390°F tepelné vedení mezi hadicí a trubkou, spojení je vidět na 

obrázku. 

1) Utáhneme matici objímky momentovým klíčem na velikost momentu 

15,0-16,6 Nm. 
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Postupujeme v opačném způsobu než demontáž. 

 

Nesmíme zapomenout odstranit všechny ochranné kryty a ujistit se, že v zaslepených 

dutinách nejsou žádné nečistoty. 

 

 

5.3.5 Spojení soustav motoru na levé straně 

 

1) Připojíme oba elektrické konektory, obr. 4.7 – str. 29. 

a) Velikost mezery od konců konektorů po horní svorku konektorů na motoru 

musí být 13,5-14,0 palce (34,3-35,6 cm).  

Pokud by vzdálenost byla větší než 14,0 palce (35,6 cm), musíme 

svorku na motoru povolit, přidržet kabeláž a ujistit se, že je svorka 15° pod 

vodorovnou osou. 

2) Připojíme palivové potrubí. 

a) Palivová hadice s rychlospojkou. 

1) Utáhneme matici objímky momentovým klíčem na velikost momentu 

3,4-4,0 Nm. 

b) Palivová hadice s převlečnou maticí. 

1) Utáhneme převlečnou matici momentovým klíčem na velikost 

momentu 128,8-142,4 Nm. 

 

Nesmíme zapomenout použít dvou klíčů k uchycení příruby a přitažení matice či 

konektoru. 

 

Postupujeme v opačném způsobu než demontáž. 

Nesmíme zapomenout odstranit všechny ochranné kryty a ujistit se, že v zaslepených 

dutinách nejsou žádné nečistoty. 
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5.3.6 Spojení soustav motoru na pravé straně 

 

1) Připojíme osm elektrických konektorů. 

2) Připojíme výtokové potrubí. 

 

Nesmíme zapomenout použít dvou klíčů k přitažení konektoru. 

Postupujeme v opačném způsobu než demontáž. 

 

Nesmíme zapomenout odstranit všechny ochranné kryty a ujistit se, že v zaslepených 

dutinách nejsou žádné nečistoty. 

 

 

5.3.7 Letadlo uvést zpět do původního stavu 

 

1) Připojíme otevírací hydraulický válec, obr. 4.5 – str. 27. 

a) Při zasazení uzamykacího kroužku hydraulického válce uslyšíme zacvaknutí.  

Ujistíme se, že je píst zajištěn. 

2) Odstraníme přidržovač obracečů tahu. 

3) Ujistíme se, že jsou všechny ochranné kryty z motoru sundány. 

4) Ujistíme se, že je správný olej v motorovém systému. 

5) Uzavřeme obraceče tahu. 

6) Nasadíme kapoty motoru. 

7) Odstraníme všechny věci z prostoru kolem motoru. 

8) Sundáme všechna výstražná značení.  
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6. Zkoušení motoru 

 

 

Postupy zkoušení motoru provádíme proto, abychom se ujistili, zda je motor v pořádku 

po opravení součástí nebo výměně. Postupy najdeme v úkolech údržbového manuálu motoru 

jako „Seřizování/zkoušení pohonné jednotky“ pod číslem 71-00-00.  

 

 

 

7. Závěr 

 

 

Úkolem zadané bakalářské práce bylo vytvořit studijní materiál pro teoretickou výukou 

studentů v předmětu Postupy údržby III zaměřenou na oblast demontáže a montáže pohonné 

jednotky na letadlo. 

Na základě požadavků předpisů pro údržbu jsem se snažil vytvořit pouze obecný postup 

demontáže a montáže pohonné jednotky, avšak k pochopení dané problematiky jsem tyto 

postupy přiblížil na konkrétní pohonné jednotce.  

S použitím dostupných zdrojů jsem se v bakalářské práci zabýval demontáží a montáží 

motoru CFM56-7B, který je umístěn na letadlech Boeing 737 nové generační řady. 

Cílem tedy bylo vytvořit vhodný studijní materiál pro výuku předmětu  

Postupy údržby III. Pro snazší porozumění technologického postupů byla s pomocí 

obrázkové dokumentace vytvořena prezentace uvedeného technologického postupu, jejíž 

elektronická podoba je přílohou bakalářské práce. 

Pokud studenti uvedené prezentaci porozumí, pak byl cíl bakalářské práce splněn. 
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8. Seznam použitých pramenů 

 

 

1. Učebnice Technologie oprav letadel I. 

2. Maintenance manual Boeing 737-800 – ATA 71 

3. PART – 145 

4. PART – M 

5. www.cfm56.com 

6. www.loyola.edu/dept/politics/intel/cfm56.html 

7. www.snecma.com/IMG/pdf/CFM56-7B_Anglais-2.pdf 

 

 

9. Seznam příloh 

 

 

Příloha I  - Parametry motoru CFM56-7B 

Příloha II - Kontrolní otázky k textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfm56.com/
http://www.loyola.edu/dept/politics/intel/cfm56.html
http://www.snecma.com/IMG/pdf/CFM56-7B_Anglais-2.pdf
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Příloha I – Parametry motoru CFM56-7B 

 

Motor CFM56 - 7B18 7B20 7B22 7B24 7B26 7B27 

Maximální vzletový 

tah (lb) 
19 500 20 600 22 700 24 200 26 300 27 300 

Proudění vzduchu 

(lb/sec) 
677 696 728 751 779 782 

Obtokový poměr 5,5 5,5 5,3 5,3 5,1 5,1 

Maximální tah při 

stoupání (lb) 
5 962 5 962 5 962 5 962 5 962 5 962 

Celkový poměr 

tlaku při 

maximálním 

stoupání 

32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

Maximální cestovní 

tah (lb) 
5 420 5 450 5 450 5 480 5 480 5 480 

Délka motoru 

(palce) 
98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 

Průměr dmychadla 

(palce) 
61 61 61 61 61 61 

Základní hmotnost 

(lb) 
5 216 5 216 5 216 5 216 5 216 5 216 

Použití na Boeingu 

nové generace dle 

typu 

737-600 
737-600 

737-700 

737-600 

737-700 

737-700 

737-800 

737-900 

737-700 

737-800 

737-900 

BBJ 
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Příloha II – Kontrolní otázky k textu: 

 

1. Na vývoji a výrobě motoru CFM56-7 se podílely firmy: 

a) GE – SNECMA 

b) GE – ROLROYS 

c) ROLROYS – BOEING 

2. Demontáží rozumíme: 

a) rozebráním výrobku, sestav, podsestav, agregátů 

b) rozebráním součástí 

c) rozebrání dílů a součástí 

3. Při demontáži pohonné jednotky je potřeba: 

a) si důkladně přečíst část údržbového manuálu, která se zabývá demontáží 

b) deaktivovat pneumatický systém a vypnout elektrickou energii z příslušného 

motoru 

c) rozpojit patřičné hadice a potrubí 

4. Hmotnost motoru CFM56-7B je: 

a) 3700 kg 

b) 3150 kg 

c) 3070 kg 

5. Hydraulický válec je: 

a) nádoba uchovávající hydraulickou kapalinu 

b) hydraulický akumulátor 

c) akční člen 

6. Vzduch do předchladiče bereme: 

a) ze 4. stupně vysokotlakého kompresoru 

b) z 5. stupně vysokotlakého kompresoru 

c) mezi 4. a 5. stupněm vysokotlakého kompresoru 
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7. Pro spolehlivou demontáž i montáž pohonné jednotky je od výrobce doporučený 

počet: 

a) 4 mechaniků 

b) 5 mechaniků 

c) 3 mechaniků 

8. Montáž lze chápat: 

a) jako sestavení součásti 

b) jako sestavení, skládání a spojování součásti ve skupiny, letadlové celky 

c) jako sestavení demontované součásti 

9. Druhy montáže jsou: 

a) montáž na místě, montáž pohyblivá 

b) montáž vyčleněná, montáž pohyblivá 

c) montáž na místě, montáž s vyčleněním montážních prací 

10. Před demontováním pohonné jednotky je důležité: 

a) podepřít pohonnou jednotku vhodným podpěrným zařízením 

b) přitáhnout pohonnou jednotku pomocí pákových zvedáků na meze zatížení 

dynamometru, které jsou popsané v manuálu 

c) přivést transportní vozík s hydraulickým zvedákem a před demontováním 

závěsných šroubů zvedákem motor zajistit 

11. Obraceče tahu se mechanicky zvedají: 

a) hydraulickým pístem, který je napojen na pomocné hydraulické čerpadlo 

b) hydraulickým pístem, který je ovládám ze stropního panelu v pilotní kabině 

c) hydraulickým pístem, který je napojen na ruční pumpu 

12. Studená větev motoru má teplotu 

a) 490 °F 

b) 390 °F 

c) 350 °F 
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13. Hlavní rozdíly mezi přípojnými vozíky AGSE a F. BROWN jsou v: 

a) uchycení radiálního čepu 

b) podpěrných ramenech přípojného vozíku 

c) přepravní základně podpěrného vozíku 

14. Radiální čep slouží k: 

a) zajištění podpěrných ramen vůči pohybu 

b) spojení pohonné jednotky s podpěrnými rameny 

c) zajištění pohonné jednotky vůči pohybu 

15. Pro připojení palivových hadic na motoru používáme: 

a) rychlospojky pro rychlejší spojení či rozpojení při výměně motoru 

b) převlečné matice, které zajišťují spolehlivé spojení hadic s přírubou 

c) rychlospojky a také převlečné matice 


