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Sopap vyrábí vačkové systé-
my, ve kterých vačka transfor-

muje svůj rovnoměrný pohyb na 
přerušovaný pohyb výstupního členu. 

Tvarem vačky se dosahuje přesně pro-
počítaných zrychlení, rychlostí a klido-
vých poloh výstupního členu. Výhodou 
vačkových systémů před servopohony 
je jednoduchý a spo-
lehlivý pohon vačky 
asynchronním moto-
rem. Síly přenášené 
vačkou záleží na veli-
kosti vačky a kladek 
výstupního členu. Při 
návrhu vačkového 
systému se kromě 
přípustných sil mezi 
vačkou a kladkami 
uvažuje setrvačnost 
zatížení, kterým se 
krokuje a požadovaná 
doba kroku.

 Krokovací převodovky patří mezi vač-
kové systémy s otáčivým výstupem. 
U nich do návrhu vhodného systému 
vstupuje ještě poloměr, na kterém jsou 
umístěny kladky. Větší poloměr zname-
ná větší rozměry stolu. Kromě sil při 
urychlování a zastavování zatížení se 
uvažuje nosnost výstupní hřídele pře-
vodovky. Hmotnost zatížení působí 

na výstupní hřídel v axiálním nebo 
radiálním směru. Nesouměrné 

zatížení a vnější síly se vyhod-
notí jako klopný moment. 

Zatížení výstupního hříde-
le se porovnává s pří-

pustnými silami 
navrhovaného 

vačko -

vého systému. Jednotlivé řady krokova-
cích stolů a převodovek se mimo rozdílů 
v uspořádání vaček a kladek liší způso-
bem uložení výstupní hřídele. Největší 
síly se zachycují obvodovým ložiskem 
s valivými tělísky v drážce na co nej-
větším průměru. Obvodové ložisko se 
používá u velkých stolů. Vačkové pře-

vodovky mají výstup-
ní hřídel uložen ve 
dvojici standardních 
kuželíkových ložisek, 
která se umísťují 
vedle sebe nebo ve 
větší vzdálenosti od 
sebe v horní a spod-
ní stěně vačkové pře-
vodovky. 

Krokovacích pře-
vodovky řady T tvoří 
přechod mezi stoly 
a slabými převodov-
kami. Výstupní hřídel 

je uložen ve dvojici standardních kuželí-
kových ložisek, montovaných s předpě-
tím v horní stěně převodovky. Uložení je 
doplněno o malé kuličkové ložisko ve 
spodní stěně převodovky. To pomáhá 
zachytit síly přenášené vačkou na klad-
ky ve hvězdě uprostřed hřídele. Na hor-
ní konec výstupního hřídele je nasaze-
na příruba, která připomíná talíř stolu, 
ale má menší průměr. Přípustná axiální 
síla nejmenší převodovky T 80 je 7 kN, 
klopný moment 0.4 kNm. Přípustné síly 
největší standardní převodovky T 315 
jsou 30 kN a 7 kNm. Řada obsahuje 
7 standardních velikostí a dvě velikos-
ti T400 a T 500, které se dodávají 
přizpůsobené zamýšlené apli-
kaci.
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