
Tehni~na sredstva
Pri obravnavi tehni~nih sredstev v 6. in 7. razredu smo veliko govorili o strojih in
sestavnih delih strojev. Spoznali smo, da je skupna zna~ilnost ve~ine strojev in naprav
gibanje. Gibajo se pogonski deli strojev, gibajo se orodja ali obdelovanci, gibajo se
transportni mehanizmi. Za la`je preu~evanje gibanja v strojih odprimo pokrov ro~nega
vrtalnega stroja.

Pogonska ro~ica nam predstavlja vzvod, s katerim zavrtimo gonilno gred, na katero je
pritrjen zobnik. Gibanje se nato prenese na vmesno gred in nato pod pravim kotom na
gred, na katero je pritrjena vrtalna glava.

Natan~neje preu~imo gonilni del stroja. Ro~ica je pritrjena na gred z vijakom. Gonilna
gred ni togo pritrjena na ohi{je, temve~ se v ohi{ju vrti. Vrtenje gredi omogo~ata dve
luknji v ohi{ju, v kateri se dokaj tesno, vendar tako, da se {e lahko vrti, prilega gred.
Tak{nim mestom na strojih, ki omogo~ajo, da se osi ali gredi vrtijo, pravimo le`aji.

Poskusimo ugotoviti, {tevilo tak{nih le`ajev pri vrtalnem stroju:
dva pri pogonski gredi
dva pri vmesni gredi
dva pri pravokotni gredi, na katero je pritrjena vrtalna glava

Pri vrtalnem stroju se prek vmesne gredi, na katero sta pritrjena vmesna zobnika,
gibanje prenese na gred z vrtalno glavo. Pravokotni prenos gibanja omogo~ata dva
sto`~asta zobnika.

Ali lahko tak vrtalni stroj razdremo?
Razi{~imo, kako je zobnik pritrjen na gonilno gred. Skozi zobnik in gred je vstavljen
poseben kovinski zati~, ki omogo~a, da se zobnik in gred vrtita hkrati. ^e izbijemo
oziroma izvle~emo zati~, lahko snamemo gred in nato {e zobnik. Na enak na~in
razdremo {e ostali dve gredi.
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Sestavni deli ro~nega vrtalnega stroja:
1. valjasta zobnika
2. gonilna gred
3. vmesna gred
4. trije zati~i
5. sto`~asta zobnika
6. gnana gred
7. vijaki
8. pogonska ro~ica
9. dva pokrova
10. ohi{je
11. ro~aj

Tak{ne in podobne sestavne dele bi na{li tudi pri drugih strojih in napravah, kjer bi
opravljali podobno nalogo. 

Dele strojev, ki pri razli~nih strojih opravljajo enako nalogo, imenujemo strojni
elementi. Nekateri elementi so namenjeni spajanju delov (vijaki, kovice ...), nekateri
pretakanju kapljevin in plinov, veliko strojnih delov pa je povezanih z gibanjem. Pravimo
jim gonila. Na naslednji strani je pregledna shema razdelitve strojnih elementov.
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Shema razdelitve strojnih elementov

Gonila (strojni elementi za gibanje)

Razdelimo jih v tri skupine:
elementi, ki omogo~ajo gibanje
elementi, ki prena{ajo gibanje
elementi, ki spreminjajo eno obliko gibanja v drugo

59T E H N I K A  I N  T E H N O L O G I J A  8


