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Konstrukce vaãkového 
krokovacího stolu

Na horní plo‰e vaãkové pfievodovky
je kruhov˘ talífi podepfien˘ valiv˘mi lo-

Ïisky. Stoly pro niÏ‰í zatíÏení mají talífi
uloÏen na hfiídeli se standardními ku-
Ïelíkov˘mi loÏisky. Talífi stolu pro vyso-
ké zatíÏení se opírá o obvodové váleã-
kové loÏisko. Dráha lo-
Ïiska je ãtvercového
prÛfiezu postaveného
na úhlopfiíãku a obsa-
huje váleãky stfiídavû
natoãené o 90°. LoÏis-
ko talífie pfiená‰í zejmé-
na axiální sílu v obou
smûrech a klopn˘ mo-
ment vznikl˘ zatíÏením
mimo osu.
S talífiem je spojena hvûzda nebo disk
s kladkami po obvodu. Kladky se otá-
ãejí na jehlov˘ch loÏiskách. Do mezery
mezi sousedními kladkami zabírá Ïeb-
ro vaãky podobné ‰neku. Umístûní kla-
dek souvisí s pouÏit˘m tvarem vaãky.
Globoidní vaãka zabírá s kladkami ra-
diálnû uloÏen˘mi po obvodu hvûzdy v˘-
stupní hfiídele. Válcová vaãka je vyuÏita
v siln˘ch stolech, kde zabírá s axiální-
mi kladkami rovnobûÏn˘mi s v˘stupní
hfiídelí a uloÏen˘mi v disku v˘stupní hfií-
dele.

Funkce pfievodovky
Vstupní hfiídel s vaãkou je pohánûna

konstantní rychlostí asynchron-
ním motorem pfies ‰nekovou

pfievodovku. Îebro vaãky za-
bere s kladkami a pootoãí

v˘stupní hfiídel o jednu
rozteã kladek. Îebro

na zb˘vající ãásti
obvodu vaã-

ky má nulové stoupání, zajede s pfiesa-
hem mezi sousední kladky a fixuje po-
lohu v˘stupní hfiídele s vysokou pfies-
ností a tuhostí.
Je-li potfieba synchronizace s taktem
linky, pohání vaãku brzdov˘ asyn-
chronní motor, kter˘ se po pfiestavení
talífie v klidové ãásti vaãky zastaví

a rozbûhne se znovu
po skonãení technolo-
gické operace.

Stoly fiady MI
Talífi s obvodov˘mi vá-
leãkov˘mi loÏisky pfie-
nese axiální zatíÏení do
30 kN. ZatíÏení silou
mimo stfied talífie je li-
mitováno klopn˘m mo-

mentem do 5 kNm. Hvûzda s globoidní
vaãkou nabízí aÏ 48 stanic po obvodu.
StÛl velikosti 100 nabízí jako moÏnost
prÛchozí hfiídel talífie, velikost MI 160
má prÛchod standardnû.

Stoly fiady TS
Talífi stolÛ velikosti 700 - 2000 s obvo-
dov˘mi váleãkov˘mi loÏisky pfienese
axiální zatíÏení 650 aÏ 4000 kN. Zatí-
Ïení mimo stfied talífie je pfiípustné do
klopného momentu 1600 kNm. Men‰í
stoly velikosti 200 - 580 se standard-
ními kuÏelíkov˘mi loÏisky unesou do 30
kN, resp. do 3 kNm. Disk s axiálními
kladkami a s válcovou vaãkou se mÛÏe
zastavovat aÏ v 16 stanicích po obvo-
du. Stoly mohou na objednávku mít
prÛchozí hfiídel talífie.
Typ a velikost stolu urãí v˘robce na zákla-
dû zadání poãtu stanic, momentu setrvaã-
nosti, hmotnosti a mechanického odpo-
ru ovládaného zafiízení, doby pfiesta-
vení a poãtu krokÛ v ãase.
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