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Síly působící v klikovém mechanizmu 
V klikovém mechanizmu působí síly: 

 tlak pracovní látky na píst 

 setrvačné síly 

 odstředivé síly. 

2 SÍLY V KLIKOVÉM MECHANIZMU 

Schéma působících sil v klikovém mechanizmu 



Tlak od pracovní látky na píst 
Píst je zatížen tlakem pracovní látky (média) nad pístem (spaliny ve 

spalovacím prostoru válce, stlačený vzduch v kompresoru apod.). 
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Tlak od pracovní látky na píst. 
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FP síla od působení pracovní látky 

p působící tlak pracovní látky 

D průměr válce 

S plocha pístu 

 



Setrvačná síla posuvných hmot 

FS setrvačná síla posuvných hmot 

a zrychlení 

mS hmotnost posouvajících se částí 

 klikového mechanizmu 

mP hmotnost pístu 

mK hmotnost křižáku 

mT hmotnost pístní tyče 

mop hmotnost posuvných částí ojnice 

λ klikový poměr 

α úhel pootočení kliky 
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Schéma setrvačných a odstředivých sil v klikovém mechanizmu 
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Maximální hodnoty setrvačných sil jsou v úvratích 
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Odstředivá síla rotujících hmot 
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Schéma setrvačných a odstředivých sil v klikovém mechanizmu 

rωmF 2

CC 
FC odstředivá síla rotujících hmot 

mC hmotnost rotujících částí  klikového 

 mechanizmu 

mi hmotnosti jednotlivých částí kliky 

mOR hmotnost rotujících částí ojnice 

mR hmotnost klikového hřídele redukovaná na 

 poloměr kliky 

ri poloměry těžiště jednotlivých částí kliky 

ω úhlová rychlost 
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Výsledná síla na píst, síly v ojnici a na klice 
Výsledná síla na píst: 
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Schéma sil v klikovém mechanizmu 

gmFFF PSP  Složku - mP.g uvažujeme pouze u stojatých strojů 

Normálová síla: 

tgβFFn 

Síla v ojnici: 
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Tangenciální síla na klice: 

 βαsinFF Ot 

Radiální síla na klice: 

 βαcosFF Or 



Vyvažování klikového mechanizmu 
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Klikový hřídel 

Vývažky 

Vyvažujeme: 

 odstředivé síly 

 setrvačné síly (setrvačné síly 2. řádu zanedbáváme) 

Hmotnost vývažku pro vyvážení odstředivých sil mZC: 
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Vyvažování klikového mechanizmu 
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Schéma vyvažování 

Vyvážení odstředivých sil : 
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Odstředivá síla závaží : 

zωmF 2

ZCCS 

Vyvážení setrvačných sil : 

amF SS 

 cos2αλcosαrωa 2 

Zanedbáme–li setrvačnou 

sílu 2. řádu: 

CSHS FF 

cosαzωmcosαrωm 2
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S mSZ hmotnost vývažku 

posuvných hmot 



Kontrolní otázky 

 Jaké jsou maximální hodnoty setrvačných sil v klikovém mechanizmu? 

 Jaké síly vyvažujeme v klikovém mechanizmu? 

 Jak vypočítáte hmotnost vývažku? 

 Jak se rozkládá celková síla působící na píst? Kterou složku této síly 

zachycuje válec? 

 Jaké síly působí na klice? 
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