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Anotácia:
Zariadenie na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedálu
vyznačujúce sa tým, že dolný koniec pevnej časti (2) je pripevnený o prístrojovú dosku v blízkosti spojkového pedála
(1) a dolný koniec pohyblivej časti (3) je pripevnený o
spojkový pedál (1), potom horný koniec pevnej časti (2) je
pripevnený na prístrojovú dosku v zornom poli vodiča, pričom tento horný koniec pevnej časti (2) je vybavený priehľadnou rúrkou (10) so stupnicou, vnútri priehľadnej rúrky
(10) je horný koniec pohyblivej časti (3) vybavený bežcom
(9) na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedálu (1).
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka zariadenia na vizuálnu kontrolu polohy spojky do výcvikových vozidiel autoškôl, na ktorých sa vykonáva výcvik budúcich vodičov. A aj v ostatných vozidlách pre vodičov, ktorí dlhší
čas neriadili motorové vozidlá.
Doterajší stav techniky

10

Doteraz sa žiaci museli spoliehať na výklad inštruktora, ktorý ich oboznámil s ovládaním pedálov spojky,
brzdy a akcelerátora. S brzdou a s akcelerátorom až také problémy neboli, ale so spojkovým pedálom riziko
plynulého ovládania narastalo. Buď vozidlo trhalo pri rozjazd e alebo zhasínalo.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky do veľkej miery odstraňuje zariadenie na pedále spojky pri vypúšťaní, pridržaní a
vytláčaní spojkového pedálu. Podstata riešenia spočíva v mechanizme medzi spojkovým pedálom a stupnicou, ktorého spodná časť pevnej časti je upevnená na prístrojovú dosku v blízkosti spojkového pedálu. Horn á
časť pevnej časti, na ktorej sa nachádza priehľadná trúbka so stupnicou je upevnená na prístrojovej doske v
zornom poli vodiča. Pohyblivá časť (vinutý oceľový drôt) – jej dolný koniec je upevnený na spojkový pedál.
Horný koniec pohyblivej časti sa nachádza v priesvitnej trúbke, ktorý je zakončený bežcom. Pri pohybe spojkového pedálu sa bežec bude pohybovať v zornom poli vodiča v priesvitnej trúbke so st upnicou. Stupnica v
priehľadnej trúbke slúži, aby vodič videl, kedy je spojkový pedál v hornej a dolnej polohe, v ktorom bode
spojka začína zaberať, v ktorom zaberá a kedy je už spojka spojená.
Pevná časť mechanizmu je bowden a pohyblivá časť mechanizmu je lanko, resp. vinutý oceľový drôt.
Pohyblivá časť je vo vnútri pevnej časti.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Technické riešenie je objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obrázok zariadenie na vizuálnu
kontrolu spojkového pedálu, ktorej spodná časť je spojená so spojkovým pedálom a horná časť je v zornom
poli vodiča. Žiak vizuálne kontroluje pohyb spojkového pedálu.
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Príklad uskutočnenia
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Zariadenie na obrázku pozostáva z pevnej časti 2 a pohyblivej časti 3. Pevná časť 2 je upevnená o prístrojovú dosku v blízkosti spojkového pedálu 1. Pohyblivá časť 3 je upevnená na spojkový pedál 1. Horný koniec pevnej časti 2 je upevnený na prístrojovú dosku v zornom poli vodiča. Na horný koniec pevnej časti 2 je
nasunutá priehľadná trúbka 10, ktorá má stupnicu na hodnoty najnižšieho bodu 4 spojkového pedálu 1, bod 5
pred záberom spojky, bod 6 v zábere spojky, bod 7 po spojení spojky, najvyšší bod 8 spojkového pedálu 1.
Medzi touto stupnicou sa pohybuje bežec 9, ktorý poskytuje vizuálne informácie o polohe spojkového pedálul 1 a napomáha žiakovi pri rozjazde s vozidlom. Bežec 9 je upevnený na horný koniec pohyblivej časti 3 s
nachádza sa v trúbke 10.
Zariadenie podľa technického riešenia je možné využiť na každom vozidle s ma nuálnou prevodovkou,
t. j. motocykle, traktory, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy.
Zariadenie sa môže technicky riešiť aj na brzdový pedál a akcelerátor.
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Zoznam vzťahových značiek
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1 – Spojkový pedál
2 – Bowden
3 – Vinutý oceľový drôt
4 – Najnižší bod spojkového pedálu
5 – Pred záberom spojky
6 – Záber spojky
7 – Spojená spojka
8 – Najvyšší bod spojkového pedálu
9 – Bežec
10 – Priehľadná trúbka
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NÁRO KY

5

NA O CHRAN U

Zariadenie na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedálu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dolný koniec pevnej časti (2) je pripevnený o prístrojovú dosku v blízkosti spojkového pedála (1) a dolný koniec
pohyblivej časti (3) je pripevnený o spojkový pedál (1), potom horný koniec pevnej časti (2) je pripevnený na
prístrojovú dosku v zornom poli vodiča, pričom tento horný koniec pevnej časti (2) je opatrený priehľadnou
trúbkou (10) so stupnicou, vo vnútri priehľadnej trúbky (10) je horný koniec pohyblivej časti (3) vybavený
bežcom (9) na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedálu (1).
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1 výkres
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