METODICKÝ LIST

k DUM13.pdf ze šablony 04 Technická dokumentace
sada 02 tematický okruh sady: Kreslení schémat
Téma DUM: Schéma pohonu navíjecího bubnu

Anotace:

Pracovní list procvi uje žáka ve tení schématického zobrazení
mechanického za ízení s využitím tabulky normalizovaných
kinematických zna ek.

Autor:

Ing. Ji í Placata

Datum vytvo ení DUM:

15.5.2013

Klí ová slova:

tení
schéma
výkres
za ízení
kinematická zna ka

Jazyk:

eština

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:

35 minut
Vypln ná tabulka s pojmenováním jednotlivých sou ástek
sestavy, stru ný popis funkce za ízení.

Speciální vzd lávací pot eby
ešení:
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Pohon navíjecího bubnu

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

Název
Motor
Spojka
Spojovací h ídel
Hnací h ídel
evodová sk
Kloubová spojka
Spojovací h ídel
Kluzné ložisko
Ozubený v nec
ídel

11
12
13
14
15
16
17
18

Navíjecí buben
Rám bubnu
Hák
Šroub s maticí
Hnaný (výstupní) h ídel
Ozubené kolo
edlohový h ídel
Valivé ložisko

Popis funkce:
Motor (1) je pomocí spojky (2) a spojovacího h ídele (3) p ipojen k p evodovce (5).
V p evodovce jsou uloženy t i h ídele (4-hnací, 15-hnaný, 17- p edlohový) se ty mi ozubenými
koly(16). H ídele jsou uloženy ve valivých ložiskách (18). Otá ivý pohyb výstupního h ídele je
pomocí kloubové spojky (6) a spojovacího h ídele (7) p eveden na ozubený v nec (9) na
navíjecím bubnu. Hnací ozubené kole ko je uloženo v kluzných ložiskách. H ídel navíjecího
bubnu (10) je p ipevn n k rámu (12) a otá í se ve valivých ložiskách. Vlastní t leso navíjecího
bubnu (11) je p išroubováno šrouby (14) k ozubenému v nci (9). Na buben se navíjí lano se
záv sným hákem (13).
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