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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:

40 min.
Nau ení žák práce s pneumatickým schématem strojního
za ízení, procvi ení v rozpoznávání prvk obvodu a popisu
jejich funkce.

Speciální vzd lávací pot eby
ešení:
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íklad 1 – pneumatické schéma výroby stla eného vzduchu
Pneumatické schéma:

Seznam pneumatických prvk :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elektromotor
Nízkotlaký stupe kompresoru
Vysokotlaký stupe kompresoru
Sací filtr
Chladi (pr žný)
Pneumatické vedení
Chladi (výstupní) s ob hem chladiva
Odd lova kondenzátu

9. Uzavírací ventil
10. Zásobník stla eného vzduchu
11. Manometr (tlakom r)
12. epoušt cí (pojistný) ventil
13. Vypoušt cí ventil
14. Vysouše stla eného vzduchu
15. Výfuk vzduchu

Popis funkce za ízení:
Pneumatické schéma znázor uje zapojení prvk do obvodu pro výrobu stla eného vzduchu.
Kompresor pohán ný elektromotorem (1) nasává vzduch p es sací filtr (4) z ovzduší a stla í ho
v nízkotlakém stupni (2). Odtud je vzduch veden p es pr žný chladi (5) do vysokotlakého
stupn (3) kompresoru. Stla ený vzduch je dále ochlazen v chladi i s vn jším ob hem chladicí
látky (7). Vzniklý kondenzát se automaticky vypouští v odd lova i kondenzátu (8). Uzavírací
ventil (9) uzavírá p ívod vzduchu do zásobníku (10). K zásobníku stla eného vzduchu je
ipojen p epoušt cí (pojistný) ventil (12) s výfukem vzduchu (15) do ovzduší. Manometr (11)
ukazuje nastavený tlak v obvodu. Vzduch ze zásobníku lze vypustit (vypoušt cím) ventilem
(13). Stla ený vzduch je ze zásobníku dopravován p es vysouše vzduchu (14) do obvodu.
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íklad 2 – za ízení pro tvarování plechu
Pneumatické schéma:
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