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Kolébka je dlouhý vodorovný 
nosník s dvěma až čtyřmi upína-

cími plochami po obvodu. Nosník je 
otočný kolem vodorovné osy. Slouží pro 

manipulaci dlouhými výrobky mezi auto-
matickými technologickými pracovišti. Na 
jednom stanovišti se opracovaný výrobek 
sejme a založí se nový. Nosník s výrobkem 
se pak otočí do další 
přesné polohy v dosa-
hu technologického 
pracoviště. Podrobí se 
opracování, svařování 
nebo montážním ope-
racím. Často se všech-
ny zamýšlené operace 
provedou na jednom 
pracovišti. Nosník má 
na obvodu jenom dvě 
upínací plochy a otáčí 
se o 180°. Kolébka se 
využívá i pro složitější 
technologické postu-
py, které vyžadují dvě 
nebo tři automatická 
pracoviště. Po obvodu 
nosníku se v tom pří-
padě vytvoří tři nebo 
čtyři upínací plochy. 

Vysoká kvalita provedení technologic-
kých operací a velký výkon automatické 
linky je podmíněn rychlým a přesným 

natáčením nosníku a jeho přesným 
a tuhým otočným uložením. Koléb-

ky výrobce Sopap jsou na jedné 
straně upevněny k talíři vačko-

vého krokovacího stolu, na 
druhé straně podepřeny 

masivním čepem. 
Vačkový stůl a 

ložisko 

čepu jsou usazeny na podpěrách, které 
jsou upevněny k podlaze. Stůl i ložisko lze 
na podpěrách ustavit do potřebné polohy. 

Vačkový stůl je zpravidla stůl řady TR, 
která je odvozena z nejsilnější řady stolů 
TS úpravou pro polohu s vodorovnou osou 
otáčení. Obsahuje jednak nosné a tuhé 
obvodové ložisko se zkříženými válečky, 

jednak válcovou vač-
ku v záběru s velkými 
kladkami talíře. Stoly 
řady TR s vysokou 
únosností ložiska a 
mohutnými čepy kla-
dek mají konstrukčně 
omezen počet stanic 
po obvodu na nejvýš 
16, ale pro kroková-
ní kolébky se dvěma, 
třemi nebo čtyřmi 
stanicemi jsou opti-
málním řešením. Po 
tvarovaném žebru 
na povrchu vačky se 
s předpětím odvalují 
dvě sousední klad-
ky. Čepy kladek jsou 
uložené v axiálních 

dírách po obvodu spodního povrchu talíře. 
Na jedno otočení vačky se talíř s upev-
něným nosníkem urychluje s optimálním 
zrychlením na potřebnou rychlost a pak 
zpožďuje do zastavení. Další otáčení vač-
ky v rozsahu úhlu klidu nevyvozuje žádný 
pohyb talíře, ale fixuje ho s předpětím 
ve stanici. Motor, který vačku pohání, se 
během úhlu klidu zabrzdí a po skončení 
technologických operací se znovu rozběh-
ne k dalšímu kroku. Kolébky se vyrábějí 
s délkou 1 – 10 m pro hmotnos-
ti do 20 tun.
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