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Během exkurze do ZVVZ Milevsko jsme se 
studenty fyzikálního semináře navštívili 
různé provozy této strojírenské výroby.

During the excursion to ZVVZ Milevsko, we attended various engineering workshops with the students of the physical seminar.



10 teoretických otázek 5 početních úloh

Jako reflexe byl studentům předložen pracovní list.  V části „úlohy“ byly studentům 
předloženy problémy vycházející z konkrétní situace v továrně.
In the "Tasks" section, students were faced with problems arising from the specific situation at the factory.

Pracovní list



Například výpočet tlaku
lisu,

určení maximální zátěže
zvedáku

nebo stanovení otáček
ventilátoru.

or calculating the speed
of thelower.

Další úlohy je možno zařadit do následné výuky v semináři.



Other tasks can be included in the follow-up lessons in the seminar.

Protože jsme se na minulém setkání s učiteli zabývali s kolegou Fialou úlohou 
na převody, zde je jedna úloha vztahující se k přepravě těles pomocí válečkového 
dopravníku.



At the pevious meeting with teachers, I focused (with my colleague Fiala) on gears and transmissions. 
So that I will follow the previous topic now with a task
related to transporting bodies using a roller conveyor. 

Základní verze: elektrický motor
s konstantními otáčkami pohání
dopravník pomocí převodu.
Navrhněte převod tak, aby se
těleso na přepravníku pohybovalo
požadovanou rychlostí.

Basic version: A constant-speed
electic 

Zde je vhodné diskutovat
se studenty o tom, co je potřeba
zadat (otáčky motoru, průměr
řemenice motoru, průměr válečků
dopravníku a hlavně způsob
realizace převodu). 



Here's a good idea to discuss with 
students about what needs to be 
entered (engine speed, engine pulley 
diameter, conveyor roller diameter, and
especially conversion method).

Jednoduchá varianta řešení
je tato s jedním
převodovým kolem. 

Otázka je upřesněna: 
Je dána frekvence otáčení
elektromotoru, průměr
kola motoru, průměr kol
s řemenem, průměr
válečků, rychlost tělesa
na dráze. Určete průměr
převodového kola.

A simple variant of the task is this with one transmission gear wheel. The question is clarified as follows:
The rotation speed of the electric motor, the engine pulley diameter, the wheel diameter with the belt, the diameter of the rollers and the 
speed of the body on the conveyor are given. Specify diameter of the gear wheel.



Studenti snadno určí rovnici pro výpočet a s učitelem mohou doplnit model grafem 
závislosti výsledné rychlosti na průměru převodového kola, výsledkem je graf nepřímé 
úměrnosti.



Na závěr je možné diskutovat vhodnost navrženého řešení. Například velikost 
převodového kola vzhledem k požadované rychlosti tělesa a možnost realizace 
převodu pomocí většího počtu kol. 

V praxi je rychlost pohonu řešena pomocí změn otáček motoru elektronickou cestou. 
Dříve se používaly mechanické převody a tzv. variátory pro plynulou změnu 
převodového poměru. Zajímavé řešení je variátor kuželový.

Kuželový variátor se dvěma kužely a vloženým řemenem.



Princip kuželového variátoru (varianta s jedním kuželem a převodovým kolem) v GGB 3D.

 odkaz na GeoGebraTube

https://www.geogebra.org/m/sj6UJMwH


V prezentaci byly použity fotografie z těchto zdrojů:

http://www.zvvz.cz/

https://cobap.cz/en/reference/zvvz-milevsko/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Evans_friction_cone_-
_Hagley_Aug_2009.jpg

a z archivu autora
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