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Pfievodovky s radiálními vaãkami
Ve skfiíni jsou na kuÏelíkov˘ch loÏis-

kách uloÏeny dva rovnobûÏné hfiídele.
Vstupní hfiídel nese dvû soubûÏné radiální

vaãky. Obvod vaãek zabírá do kladek, které
jsou umístûny mezi soubûÏn˘mi kotouãi v˘-
stupní hfiídele. Osy kladek jsou rovnobûÏné
s v˘stupní hfiídelí. Vstupní hfiídel je zpravidla
pohánûna asynchron-
ním motorem s kon-
stantní rychlostí v prÛ-
bûhu otáãky.

Funkce pfievodovky
s radiálními vaãkami

KaÏdá z radiálních va-
ãek je na ãásti obvodu
vytvarována do tvaru ozu-
bu. Vaãky jsou sv˘mi ozu-
by pfiesazeny, aby si
v prÛbûhu kroku zacho-
valy pfiíznivé úhly dotyku
s kladkami. âást obvodu vaãek s ozuby prove-
de pfii jedné otáãce krok a zbytek obvodu je vál-
cového tvaru pro stabilizaci kladek v klidové po-
loze. Válcov˘ obvod tlaãí na kladky s pfiedpûtím.
Kontakt válcov˘ch ãástí obvodÛ vaãek definuje
dobu klidu v˘stupní hfiídele, kdy se na ovláda-
ném pracovi‰ti provádí technologická operace.
Dobu klidu je moÏno prodlouÏit zastavením hna-
cího brzdového motoru v klidové poloze vaãek.

Porovnání s globoidními vaãkami
Konstrukce a v˘roba pfievodovky s radiální-
mi vaãkami je jednodu‰‰í a levnûj‰í neÏ pfie-

vodovky s globoidní vaãkou. Stejnû velká
pfievodovka ale poskytuje niÏ‰í silové

a momentové parametry. DosaÏitel-
n˘ poãet osmi stanic v˘stupní hfií-

dele je niÏ‰í oproti 48 u pfievo-
dovek s globoidní vaãkou.

Mimo postupné kroko-
vání ve zvoleném

smûru lze

pouÏít pfievodovky pro kyvn˘ pohyb v˘stupní hfií-
dele v rozmezí kyvu od 15° do 45°. To je rovnûÏ
ménû neÏ 180° u pfievodovek fiady S s globoid-
ními vaãkami. NiÏ‰í parametry pfievodovek
s radiálními vaãkami jsou dány ménû pfiízniv˘-
mi úhly mezi smûrem tlaku vaãek na kladky
a teãnou v místû styku. Stejnou silou vaãky na
kladku se vytváfií men‰í tangenciální síla a mo-

ment na v˘stupní hfiídel.

Velikosti pfievodovek
Sopap vyrábí pfievodovky

fiady P, PA, PE
O velikosti pfievodovky in-

formuje ãíslo za názvem
fiady. Je to rozteã hnací
a hnané hfiídele. 

¤ada PA se dodává ve
velikostech od PA40 do
PA800. Rozmûry ãelní stû-
ny pfievodovky PA80 jsou
230 x 115 mm a lze pouÏít

vstupní moment do 15 Nm. Vstupní i v˘stupní hfií-
dele vyãnívají z pfievodovek kaÏdá na jednu stra-
nu. Vstupní hfiídel pro pohon motorem mÛÏe b˘t
dodána s konci na obou stranách pro pfiípadné
vzájemné propojení pfievodovek do fiady. ¤ada je
pak pohánûna synchronnû spoleãn˘m motorem.

Pfievodovky fiady P mají upravené rozmûry pro
náhradu cizích pfievodovek. Hfiídele od velikosti
P165 jsou duté a nepfieãnívají pfies obrysy skfiínû.

Ekonomická fiada pfievodovek od PE45 do
PE130 je urãena pro ménû nároãné aplikace.
Jsou pouÏity ménû únosné vaãky, kladky a liti-
nová skfiíÀ. Rozmûry skfiíní se shodují s roz-
mûry fiady P, vstupní momenty jsou ale niÏ‰í,
u velikosti PE80 do 10 Nm. NiÏ‰í je i oãekáva-
ná doba Ïivota. Obvyklá tfiíletá záruka na pfie-
vodovky Sopap je zde sníÏena na jeden rok.

Pojistná spojka na v˘stupu
Spojka, která pfii zablokování pohánûné-

ho mechanismu omezí v˘stupní mo-
ment, se dodává na pfiání.
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