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Pracovní list procvi uje žáka ve tení výkresu sestavení,
v rozpoznávání jednotlivých sou ástek sestavy, jejich funkce a
pojmenování a nakreslení schématického výkresu zobrazované
sestavy (kinematické schéma).
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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
Pojmenování sou ástek:

Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Popis funkce:

Název
KLADKA
EP KLADKY
EP HÁKU
BO NICE
HÁK
POUZDRO
ÍLOŽKA
ROZP RNÝ KROUŽEK
MATICE
PODLOŽKA
ŠROUB
ZÁVLA KA
MAZACÍ HLAVICE

Kinematické schéma:

Kladka se pomocí háku (5) pov sí na rám a slouží ke
zvedání b emena, zav šeného na lan . Lano je nasazeno
na kladku (1), otá ející se na epu (2) v kluzném pouzd e
– ložisku (6). ep je proti samovolnému otá ení a
vypadnutí pojišt n p íložkami (7), zasazenými do p né
drážky epu (2) a p išroubovanými (11) k bo nici (4).
V horní ásti je mezi bo nice vložen ep háku (3), na
mž je oto
nasazen hák (5) a udržován ve st ední
poloze dv ma rozp rnými kroužky (8). Na obou stranách
epu háku (3) je našroubována matice (9) pojišt ná proti
uvoln ní závla kou (12). Aby se kladka (1) lehce
otá ela, je pouzdro kladky (6) mazáno pomocí mazací
hlavice (13), zašroubované do epu kladky (2). Mazivo
je vrtaným otvorem v epu p ivedeno do mazací drážky
v epu.
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íklad 2
Pojmenování sou ástek:
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Popis funkce:

Název
KLADKA
EP KLADKY
EP HÁKU
BO NICE
HÁK
LOŽISKO
VÍKO
ROZP RNÝ KROUŽEK
ROZP RNÝ KROUŽEK
ŠROUB
MATICE
MATICE SE ZÁ EZY
PODLOŽKA
POJISTNÁ PODLOŽKA
ZÁVLA KA
PLST NÝ KROUŽEK

Kinematické schéma:

Kladka se pomocí háku (5) pov sí na rám a slouží
ke zvedání b emena, zav šeného na lan . Lano je
nasazeno na kladku (1), otá ející se na epu (2) ve
valivém ložisku (dvou adé kuli kové s kosoúhlým
stykem) (6). Vnikání ne istot do ložiska (6) je
z obou stran zabrán no víky (7) s plst ným
sn ním (16). Víka jsou ke kladce p išroubována
šrouby (10). Stálé polohy kladky (1) na osazeném
epu je docíleno vložením rozp rného kroužku (9)
na ep (2) a utažením matice (12) s pojistnou
podložkou (14). Tím je zárove upevn na na epu
i levá bo nice (4). V horní ásti je mezi bo nice
vložen ep háku (3), na n mž je oto
nasazen
hák (1) a udržován ve st ední poloze dv ma
rozp rnými kroužky (8). Na obou stranách epu
háku (3) je našroubována matice (11), pojišt ná
proti uvoln ní závla kou (15).
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