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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
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Typická délka použití:
ekávaný výstup:

40 minut
Rozpoznání a pojmenováním jednotlivých sou ástek sestavy,
stru ný popis funkce za ízení a s pomocím vyu ujícího
nakreslení kinematického schématu.

Speciální vzd lávací pot eby
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íklad
Úplné zobrazení

Kinematické schéma:

Schématické zobrazení

Seznam sou ástek:
1 UNÁŠE
2 NÁBOJ
3 BUBEN
4 DESKA
5 STAV CÍ ŠROUB
6 OP RNÁ LAMELA
7 VN JŠÍ LAMELA
8 VNIT NÍ LAMELA
9 MATICE KM4
10 PRUŽINA
11 ŠROUB
12 ŠROUB
13 KOLÍK
14 PERO

Popis funkce:
V náboji (2) jsou posuvn uloženy vnit ní lamely (8), v bubnu (3) jsou uloženy vn jší lamely (7).
Všechny lamely jsou k sob p itla ovány silou pružiny (10). P ítla ná síla zp sobuje t ení mezi
lamelami a tím omezí vzájemný rota ní pohyb vnit ních a vn jších lamel. Otá ivý pohyb unáše e
(1) na hnacím h ídeli se tak bude p enášet p es lamely na náboj (2) a dále spojem pomocí pera (14)
na hnaný h ídel. Velikost p ítla né síly pružiny (10) se nastaví stav cím šroubem (5), pojišt ným
proti uvoln ní pomocí matice (9).
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