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Hodina č. 20 

Chlazení 

Chlazení motoru PŘP je prováděno vzduchem, který na žebra 
válce motoru vhání ventilátor umístěný na levé straně pily. 

Výkon ventilátoru je ovlivněn počtem a tvarem lopatek. 



Spojka 

Umístění: Na pravé straně PŘP pod krytem spojky, 
připevněna ke klikovému hřídeli. 

Charakteristika Suchá, třecí, odstředivá. 



Složení spojky 

Část hnací Část hnaná 



Hnací část spojky 

Unášecí segmenty 
v počtu 2 – 5 kusů. 

Středová konzola 

Spojení segmentů pružinou 
nebo „C – spojkami“.  



Hnaná část spojky 

Buben spojky Ložisko spojky 



Funkce spojky 

Segmenty v důsledku síly pružiny (nebo „C – spojky“) 
nedoléhají těsně k bubnu spojky.  

Při dosažení 3 až 3,5 tisíce otáček za minutu segmenty 
pomocí odstředivé síly překonaní sílu pružiny a přitisknou 
se k bubnu spojky.  

Roztočí se buben spojky (tím je zabezpečen plynulý 
rozběh řetězu). 

Při přetížení umožňuje spojka prokluz, čímž zabraňuje 
poškození motoru. 

Při snížení otáček se automaticky odpojí. 



Karburátor 

Definice: Membránový, bezplovákový, umožňující 
práci PŘP ve všech jejích polohách. 



Vývoj z hlediska historie: 

Plovákový karburátor  
(u dvoumužných motorových pil) 

Membránový, bezplovákový 

Membránový, bezplovákový + kompenzátor 

Karburátor se vstřikováním (firma Husgvarna) 



Umístění karburátoru 

Karburátor je k válci pily připojen pomocí 
umělohmotného nebo pryžového segmentu. 



Hlavní části karburátoru: 

Difuzér 
Membránové čerpadlo 

Sytič 

Škrítí (dávkovací) klapka 

Přívod paliva 

Podtlak z klikové skříně 

Seřizovací šrouby 

Dávkovací membrána 

Atmosferický tlak 

Trysky 



Hlavní části karburátoru: 

Těleso karburátoru (výlisek) 

Difuzér  (Venturiho trubice, směšovací komora)  – směšování paliva se 
 vzduchem v poměru 1:15, čímž vznikne zápalná směs do válce.  

Sytič (startovací klapka) – použití při studeném startu, 
 umožňuje míchání paliva se vzduchem v poměru 1:8, 
 vznikne tak „bohatá směs“, zapíná se ručně táhlem. 

Škrtící klapka (dávkovací) – je ovládána plynovou páčkou, dávkuje 
 potřebné množství zápalné (výbušné) směsi do válce. 

Membránové čerpadlo – dodává palivo z palivové nádrže do 
 karburátoru. Je ovládáno podtlakem z klikové skříně.   



Hlavní části karburátoru: 

Dávkovací membrána – dávkuje palivo do difuzéru. Je ovládána částečně 
 podtlakem v karburátoru a částečně atmosferickým tlakem. 

Seřizovací šrouby – jsou tři, s označením: 
   H - k seřizování vysokých otáček 
   L  - k seřizování nízkých otáček 
   T (LA) – k seřizování volnoběhu 
 
 



Značky karburátoru 

Tillotson 

Walbro 



Děkuji za 
pozornost 


