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    Parní lokomotiva má svoje potøeby. Krom vody a oleje každého  samozøejmì napadne: "Uhlí!". 
A možná jste také pøemýšleli, jak se taková parní lokomotiva uhlím zásobuje.
    Nejstarší zpùsob byl velmi prostý - zauhlovací dìlníci vysypávali uhlí z proutìných košù do uhláku 
èi tendru lokomotivy z vyvýšené døevené rampy èi ochozu, kam si je pøedtím nanosili ze skládky uhlí. 
Pozdìji se však, vzhledem k zvýšenému množství uhlí, kterým bylo tøeba dennì zásobit lokomotivy, 
se zaèala prosazovat mechanizace. Zvláštì oblíbenými se staly zauhlovací výtahy, kde se ruèní 
práce omezovala na naložení vozíèku uhlím, jeho pøistavení do klece výtahu a odsunutí prázdného 
vozíèku zpìt k uhelné skládce. Vozíèek byl pøipoután ke kleci výtahu, vytažen nahoru k násypce a 
zde se samoèinnì i s klecí pøeklopil, obsah uhlí se vysypal pod násypky, pod kterou už stál tendr èi 
uhlák. Drážka pro tyto vozíèky mìla zpravidla rozchod 600 mm. U nás jsme se mohli nejèastìji, a to 
od dob monarchie, pøes první a druhou republiku až po konec parního provozu, setkávat se 
zauhlovacími výtahy systému Teudloff na elektrický pohon. Tak u nás stávaly staøièké "Kaisery" ještì 
z dob monarchie, posléze domácí konstrukce z dílen ÈKD a VaS, tedy firmy Vosáhlo.  Poslední 
stával ještì krátce po r. 2000 v Èáslavi. Tato zaøízení se doèkávala nejrùznìjších rekonstrukcí, 
zvláštì se to týkalo øešení násypky.
       Jednu z nejtypiètìjších podob "Tojdlofa" pøedstavuje naše stavebnice. Konkrétním vzorem se 
nám stala konstrukce, která stála ve výtopnì stanice  Dobøíš ve stavu, jak jej bylo možno spatøit 
v posledních dvou dekádách parního provozu. Jedná se o výrobek prvorepublikové  firmy VaS . Pøi 
návrhu modelu jsme se rozhodli zachovat chrakteristickou subtilitu konstrukce, profily jsou tedy velmi 
jemné.  Proto bychom stavbu modelu doporuèili pøedevším tìm modeláøùm, kteøí mají s lepty nìjaké 
zkušenosti.
Protože máte pøed sebou tøetí pokroèilou variantu leptu, je možné že se návod bude v detailech od 
stavebnice lišit.

       Další informace a fotografie o nejen tìchto zauhlovacích zaøízeních je možno najít 
na internetových stránkách www.kirow.wz.cz . 

Zauhlovací výtah jednokomorový systému Teudloff
Sada dílù ke stavbì makety zauhlovacího zaøízení ÈSD

v mìøítku 1 : 120 (velikost TT) vyleptaná do 0,3  mm mosazného plechu

Zauhlovací výtah jednokomorový systému Teudloff

Obecné schéma 600 mm drážky pro vozíèky 

Podle prostorových možností v depu 
existovaly drážky dvojkøídlé (jako
na obrázku),jednostranné na pravé 
èi levé stranì od výtahu,rozvìtvené.
Vozíky se otáèely na malých 
toènicích,nekteré drážky vracely 
prázdné vozíèky od výtahu ostrým
obloukem.
Vzdálenost paty výtahu od bližší
kolejnice zauhlovací koleje by mìla
èinit 1360 mm.
.
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Pokyny ke stavbì:
1/ Podrobnì si prostudujte všechna schémata, doporuèujeme také prohlédnout materiály na www.kirow.wz.cz. 
2/ Podle schématu I pøipevnìte vnitøní kolejnice výtahu na boènice konstrukce výtahu, tedy díl 1+5 a 2+6.  
3/ Z dílù 1,2,3,4 sestavte konstrukci výtahu.Díly konstrukce mají na odzdola prvním a tøetím vodorovném U 
profilu výstupky, které do sebe navzájem zapadnou a ulehèí vám stavbu. Hotovou konstrukci mùžete vsadit do 
.podstavce 7. Vzhledem k tomu, že díly jsou tenké a hrozí nebezpeèí jejich zkroucení teplem, doporuèujeme 
konstrukci lepit.
4/ Zezadu na vyènívající profil dílu 1 pøipevnìte plech 15. Na nìj ochoz 12 a krabici 13 s dvíøky 16, které 
 v kleštích natvarujeme do pyramidy. K plošince vedou schùdky 17.
5/ Natvarujte strojovnu 8, pøi tom dbejte na to, abyste její stìny opravdu ohýbali podle pøedleptaných rýh na 
rubu! (Chybnì je mùžete naohýbat podle imitace vlnitého plechu nebo hrany dvíøek na pravé stranì).Na 
strojovnu pak pøipevnìte  skøíò 13. Støechu 10 pøipevníme až nakonec, po natøení modelu a zasklení strojovny!
7/ Natvarujte plošinku se schùdky 11. Zábradlí je možno pro pohodlìjší práci opatrnì oddìlit od plošinky a 
pøipevnit až nakonec.  Spojte ji se sestavou strojovny podle bodu 7/. Celkovou sestavu  pak pøipevnìte na 
pøeènívající profily na dílech 1 a 2.
8/ Zadní stranu plošinky podepøete podpìrami 9, ty odstøihnìte i s naznaèeným rámeèkem, ohnìte do pravého 
úhlu, høbet zevnitø zapájejte èi zalepte, zabruste a teprve potom vyøežte z rámeèku. Budku strojovny pøipevnìte 
na plošinku.
9/ Z dílù 18, 19, 20 a 21 sestavte násypku, zezdola pøipevnìte podpìru 23.Násypku mùžete volnì pøipevnit ke 
konstrukci provleèením osky z mosazného drátku skrz oka v násypce a konstrukci. Na konce osky pøipevnìte 
protizávaží 27.
10/ Sestavte podle obrázku ve schématu III klec z konstrukce 25, spodku 24 a koleèek 26. Tato mùžete ke 
kleci buï napevno pøilepit nebo navléci na osku z kytarové struny.  
11/ Z dílu 33 natvarujte korbu vozíèku, z dílu 34 držák náprav, oska kol, které navrstvíte z dílù 35 (velký disk s 
okolkem dole, malé nahoøe), je opìt ze struny.
12/ Rovnìž oska kladek výtahu 28, které jsou vždy ze dvou polovin, je ze struny.
13/ Osadíme detaily - lištu opìry 36, kladku ovládání násypky 31  její pøírubou 30, klièku ovládání 29, vybrání v 
podložce výtahu 7 osadíme toènicemi 32.K boku výtahu umístíme žebøík 36. pøi tom všem se mùžete øídit 
podle schémat II a III.
14/ Zbývá Vám už jen náøadí - lopaty,krumpáèe, koše, koleèka, nevyužité toènice, spodky kolejí a pásky 
znázoròující kolejnice. Nedovolujeme si Vám radit, kam náøadí umístit. Kolejnicemi a zbylými toènicemi Vám 
chceme pomoci ke stavbì drážky, kterou vytvoøíte podle pomìrù ve Vašem modelovém depu. Pøi tom se 
mùžete inspirovat schématem IV. Pojednání o zauhlovacích výtazích najdete napø. na webových stránkách 
www.kirow.wz.cz . Popsat zde celý komplex uhelného hospodáøství se zauhlovacím výtahem není možné.
15/ Model nastøíkejte nejprve základovou barvou na kov a potom polomatnou èernou.

Výtah
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