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Výstředníkový mechanismus 

Výstředníkový mechanismus pracuje se vzájemnou excentricitou dvou čepů nebo hřídelů spojených 

do jednoho celku. Excentricita je vlastně rozteč mezi jejich rovnoběžnými osami. 
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Na obrázku je mechanismus vzniklý nasazením excentrického (nesoustředného) čepu na hřídel. 

Takovýto čep nazýváme výstředníkem. Na něj je nasazeno oko ojnice. Výstředník nám vlastně 

nahrazuje kliku klikového mechanismu. Výstředníkový mechanismus použijeme jako náhradu za 

klikový mechanismus v tom případě, kdy by jeho klika měla příliš malé rozměry. 

Vačkový mechanismus 

Jejich charakteristickým znakem je použití vačky. Vačka je rotační součást (kotouč) s nepravidelným 

obvodem ve tvaru křivky. Na svém obvodu se vačka dotýká jiných součástí, jako jsou různé kliky, 

zdvihátka apod. Otáčíme-li vačkou, docílíme pohybu těchto dílců v závislosti na tvaru obvodu vačky. 

Máme-li několik vaček umístěných za sebou na jednom hřídeli, nazýváme jej vačkovým hřídelem. 

 

 

 

Výhodou vačkového mechanismu je jeho jednoduchost a možnost vytvoření i složitějšího tvaru 

obvodu vačky a tím i složitějšího pohybu kliky či zdvihátka. Jeho značnou nevýhodou je obtížná 

výroba vaček. Při velkých přítlačných silách se vačky snadno opotřebují, čemuž se dá předejít 

použitím kladky. 
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Asi nejznámější využití vačkového mechanismu je u spalovacích motorů. Zde se používá pro pohon 

ventilových rozvodů. Na obrázku je vačkový mechanismus rozvodu OHV. 

Vedení

Zdvihátko

Vačka

 

Opakovací otázky a úkoly 

 Nakresli výstředníkový mechanismus a popiš jeho funkci. 

 Nakresli vačkový mechanismus a popiš jeho funkci. 
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