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Charakteristika kulisových mechanizmů 
Pomocí kulisového mechanizmu se mění otáčivý pohyb na posuvný. 

Podle konstrukčního provedení dělíme kulisové mechanizmy na: 

 posuvné 

 kyvné 

 otáčivé 

 

Kulisové mechanizmy se skládají z: 

 vodícího tělesa – kulisy, 

 Kliky, 

 kamene (čtyřhran pohybující se v kulise), 

 Smýkadla, 

 rámu. 

 

Výhody kulisových mechanizmů: 

 jsou velmi jednoduché, 

 rychlost smýkadla při pohybu naprázdno může být vyšší než u 

pracovního zdvihu, 

 délka zdvihu smýkadla může být měnitelná. 
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Charakteristika kulisových mechanizmů 
Nevýhody kulisových mechanizmů: 

 velké ztráty a opotřebení, 

 jsou vhodné pouze pro přenos menších sil. 

 

Použití kulisových mechanizmů je velmi různorodé. Posuvný kulisový 

mechanizmus využívají drapáky. U vodorovných obrážeček se používá 

kyvný kulisový mechanizmus. 
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Drapák s posuvným kulisovým 

mechanizmem [5]. 



Posuvný pravoúhlý kulisový mechanizmus 
Způsob práce posuvných kulisových mechanizmů je obdobný jako klikových 

mechanizmů s nekonečně dlouhou ojnicí. 
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Schéma pravoúhlého posuvného kulisového mechanizmu. 

1   rám stroje 

2   klika  

3   kámen 

4   posuvná kulisa 

x   dráha kulisy 

β    úhel pootočení 

ω   úhlová rychlost 

R   poloměr kliky 

 

 



Posuvný pravoúhlý kulisový mechanizmus 
Průběh kinematických veličin – dráhy kulisy, rychlosti a zrychlení. 
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Průběh kinematických veličin pravoúhlého posuvného 

kulisového mechanizmu. 

Platí následující vztahy: 

Dráha kulisy 
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Kyvný kulisový mechanizmus 
Klika kyvných kulisových mechanizmů je krátká, během jedné otáčky kliky 

vykoná kulisa vratný kývavý pohyb. Pracovní a zpětná rychlost sec liší. 
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Schéma kyvného kulisového mechanizmu. 

Celkový zdvih vedení: 
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Kontrolní otázky 

 Jaký je rozdíl v kulisovém mechanizmu s posuvnou a kývavou kulisou? 

 Jak lze ovlivnit průběh kinematických veličin u pravoúhlého posuvného 

kulisového mechanizmu? 

 Jaké jsou výhody a nevýhody kulisových mechanizmů? 

 Popište kulisový mechanizmus na následujícím obrázku. 
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Kulisový mechanizmus. 
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