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Charakteristika mechanizmů s přerušovaným pohybem 
Mechanizmy s přerušovaným pohybem mění plynulý otáčivý nebo kývavý 

pohyb na pohyb přerušovaný, ten může být otáčivý nebo posuvný. Hnaná 

součást tedy střídá pohyb s klidovými polohami. 
 

Výhody mechanizmů s přerušovaným pohybem: 

 Pohyb hnaného ústrojí lze přesně regulovat. 

 Zdvih nebo dráha podávacího ústrojí je v daných mezích libovolně 

nastavitelná. 

 Tyto mechanizmy mohou pracovat velmi rychle. 

 

Nevýhody mechanizmů s přerušovaným pohybem: 

 Náročná výroba i montáž. 

 Velké pasivní odpory a značné opotřebení funkčních částí. 

 Velké setrvačné síly. 

 Často je nutné používat blokovací zařízení. 

 Hlučný provoz a rázy v mechanizmu. 
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Rozdělení mechanizmů s přerušovaným pohybem 
Mezi mechanizmy s přerušovaným pohybem se řadí: 

 Mžikové mechanizmy 

 Podávací mechanizmy 

 Krokové mechanizmy 

 

Mžikové mechanizmy 

Používají se u vypínačů a přepínačů proudových obvodů. Nehodí se pro 

zařízení, u kterých je nutná přesnost zapnutí nebo vypnutí. U těchto 

mechanizmů ovládací člen napíná pružinu. V okamžiku, kdy moment pružiny 

překoná moment tření a setrvačnosti poháněné součásti, dojde k překlopení 

poháněné součásti (kontaktu) do druhé polohy. 
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Schéma mžikového mechanizmu [5]. 



Podávací mechanizmy 
Používají se k podávacímu pohybu. Poháněná součást se pohybuje po 

přítrzích. K základním podávacím mechanizmům patří západkové mechanizmy, 

stavítkové mechanizmy s maltézským křížem a drapákové mechanizmy. 

Pohyb poháněcího členu může být: 

 kývavý 

 plynulý otáčivý. 
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Schéma západkového podávacího mechanizmu s 

kývavým pohybem poháněcího členu. 

1 podávací člen 

2 podávací západka 

3 poháněný člen  

4 blokovací západka (zádržná) 

Západkový mechanizmus s jednou 

západkou 



Podávací mechanizmy 
Při zdvihu západky dopředu se rohatka pootočí.Při pohybu kyvného členu 

dozadu vykývne západka naprázdno. Rohatka je při pohybu kyvného členu 

vzad udržována ve stávající poloze blokovací západkou. 
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Schéma západkového podávacího mechanizmu s jednou 

západkou a kývavým pohybem poháněcího členu. 

1 podávací člen (kyvný) 

2 podávací západka 

3 rohatka (poháněný člen) 

4 blokovací západka (zádržná) 

Západkový mechanizmus s jednou 

západkou 



Podávací mechanizmy 
Při pohybu kyvného členu dochází k pootáčení rohatky a to střídavě pomocí 

západky tažné a tlačné. 
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Schéma západkového podávacího mechanizmu se 

dvěma západkami a kývavým pohybem poháněcího 

členu. 

1 podávací člen (vratně kyvný) 

2 podávací západka tažná 

3 podávací západka tlačná 

4 rohatka (poháněný člen) 

Západkový mechanizmus se 

dvěma západkami 



Podávací mechanizmy 
U stavítkového podávacího mechanizmu s maltézským křížem zůstává 

maltézský kříž ¾ otáčky hnacího kotouče v klidu a ¼ otáčky se pohybuje. 
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Schéma stavítkového podávacího mechanizmu s maltézským 

křížem. 

1 hnací kotouč 

2 maltézský kříž 

3 cévový zub 

Stavítkový podávací mechanizmus 



Modely podávacích mechanizmů 
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Západkový mechanizmus. 

Západka 

Rohatka 

Cévový zub 

Maltézský kříž 

Hnací kotouč 

Stavítkový mechanizmus s maltézským křížem. 



Krokové mechanizmy 
Krokové mechanizmy se používají u mechanických hodin. Hřídel je trvale pod 

vlivem hnací síly, která může být vyvozena pružinou nebo závažím. Kývajícím 

krokovým členem dochází pouze k jeho zastavení. 
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Schéma krokového mechanizmu. 

1 kotva (kývající se krokový člen) 

2 západky 

3 rohatka (krokové kolo) 

Krokový mechanizmus 



Příklady krokových mechanizmů 
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Uspořádání mechanického hodinového strojku [6]. Srovnání tradičního a nového krokového mechanizmu [8]. 



Kontrolní otázky 

 Jaké znáte druhy mechanizmů s přerušovaným pohybem? 

 Po zhlédnutí videa na následujících odkazech popište rozdíl mezi 

tradičním krokovým mechanizmem a mechanizmem Co – Axial. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cprVkPlLFwg 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-y2Kavc6IQ 

 Popište podávací mechanizmy na následujících obrázcích. 
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Podávací mechanizmus [7]. Podávací mechanizmus. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cprVkPlLFwg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-y2Kavc6IQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-y2Kavc6IQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-y2Kavc6IQ
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