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Výstředník – excentrický  upínač.

• Tento tzv. rychloupínač převádí sílu na páce na přítlačnou

sílu excentrického válce na podložku.

• Válcová plocha se otáčí kolem excentrické osy a tlačí se na

podložku.

• Excentr drží v upínací poloze jen třecí silou, není proto

použitelný při obrábění doprovázené chvěním, rázy, jako je

tomu například u frézování, protože by se uvolnil.



Příklad použití výstředníku v praxi

Výstředník se hodí pro malé upínací síly pro  malé obrobky.
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Výstředník

• F
o

= ovládací, akční síla.

• F
o

– působí na rameni L (výstředník se otáčí kolem bodu E)

⇒ způsobuje moment M
o
.

• F = reakční síla v místě dotyku výstředníku s upínaným

předmětem. Do výpočtu použijeme normálovou, upínací

složku této síly F
u

a tečnou, třecí F
t
.

• Proti momentu M
o

působí momety tří sil – F
tč
, F

u
a F

t
.



Úkoly:

• Popište funkci výstředníku na obrázku.

• Kdy není vhodné použít k upnutí výstředník?
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