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Druh u ebního materiálu:

Materiál je u ební pom ckou pro cvi ení

Stupe a typ vzd lávání:

St ední odborné vzd lávání

Ro ník:

1. ro ník vzd lávacího oboru v souladu ŠVP
26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informa ní technologie
23-41-M/01 Strojírenství

Typická délka použití:
ekávaný výstup:

40 minut
Vypln ná tabulka s pojmenováním jednotlivých sou ástek
sestavy, stru ný popis funkce za ízení a nakreslení
kinematického schématu.

Speciální vzd lávací pot eby
ešení:
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íklad 1 – emenice na epu
Kinematické schéma

Pojmenování sou ástek:
Poz.
1
2
3
4
5
6

Název
EP
EMENICE
ROZP RNÝ KROUŽEK
LOŽISKO
POJISTNÝ KROUŽEK
POJISTNÝ KROUŽEK

Popis funkce:
Na ep s hlavou (1), který je uložen v rámu a pojišt n proti vypadnutí pojistným kroužkem (6), je
nasazena emenice (2), otá ející se ve dvojici valivých ložisek (4) - (radiální kuli ková ložiska).
Poloha emenice na epu je ur ena dvojicí rozp rných kroužk (3), vsazených mezi rám a vnit ní
kroužek ložiska (4). Ložiska jsou v emenici (2) zajišt na proti vypadnutí pojistným kroužkem
(5). emenice má na sob t i drážky pro vložení klínového emenu.
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íklad 2 – pohon okružní pily
Pojmenování sou ástek:
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Název
LESO
ÍDEL
VÍKO
VÍKO
LOŽISKO
LOŽISKO
ÍLOŽKA
ÍLOŽKA
POJISTNÝ KROUŽEK
POJISTNÝ KROUŽEK
PODLOŽKA
MATICE
PERO
EMENICE
ŠROUB
PLST NÝ KROUŽEK
PLST NÝ KROUŽEK
KROUŽEK
ELEKTROMOTOR
EMENICE
PERO
POJISTNÝ KROUŽEK

Kinematické schéma:

Popis funkce:
Pohon okružní pily je proveden emenovým p evodem
s pohonem elektromotorem (21).
Pilový kotou je upevn n t ením pomocí p íložek (7, 8)
na h ídeli (2), svíraných dotažením matice (12). H ídel
je uložena v t lese (1) ve valivých ložiskách (5, 6).
Ložisko (5) je volné, ložisko (6) je pevné. T leso (1)
s ložisky je z obou stran uzav eno víky (3, 4) proti
vnikání ne istot do ložisek. Na opa ném konci h ídele
(2) než je pilový kotou je nasazena emenice (14),
spojena s h ídelí pomocí t sného pera (13) a zajišt na
proti vypadnutí kroužkem (18).
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