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Krokovací pfievodovka 
s globoidní vaãkou

Ve skfiíni jsou na valiv˘ch loÏiskách uloÏeny
dva hfiídele. Vstupní hfiídel nese vaãku a je po-

hánûn asynchronním motorem s konstantní rych-
lostí v prÛbûhu otáãky. V˘stupní hfiídel má na so-
bû nosiã kladek, do kter˘ch zabírá vaãka. V˘-
stupní hfiídel mÛÏe b˘t dodána s prÛchozím otvo-
rem.
Globoidní vaãka v pfievo-
dovkách Sopap fiady T, TG,
S zabírá do kladek na ob-
vodu hvûzdy v˘stupní hfií-
dele. Kladky se otáãejí na
jehlov˘ch loÏiskách. Obû
hfiídele jsou mimobûÏné
a svírají úhel 90°. Do me-
zery mezi sousedními
kladkami zabírá Ïebro vaã-
ky podobné ‰neku.

Funkce pfievodovky
Vstupní hfiídel s vaãkou je
pohánûna konstantní rych-
lostí asynchronním moto-
rem pfies ‰nekovou pfievo-
dovku. Pohybová ãást vaã-
ky zabere s kladkami a pootoãí v˘stupní hfiídel
o jednu rozteã kladek. Îebro na zb˘vající klidové
ãásti vaãky má takov˘ tvar, Ïe fixuje sousední
kladky v zastavené poloze. Aby byla pfiesnost a tu-
host klidové polohy vysoká, je ve stykov˘ch ãás-
tech zaji‰tûno pfiedpûtí.

Synchronizaci s taktem linky umoÏÀuje brzdo-
v˘ asynchronní motor, kter˘ se po provede-

ní kroku zabrzdí v klidové ãásti vaãky
a rozbûhne se znovu spoleãn˘m syn-

chronizaãním impulzem. Nûkolik
pfievodovek lze kromû toho

umístit v fiadû a propojit me-
chanicky vstupní hfiídele.

Oboustranná hfiídel
se dodává jako

varianta.

PrÛbûh pohybu pfii kroku
Tvarem vaãky lze dosáhnout buì opakovaného
krokování vpfied nebo vyk˘vnutí v˘stupní hfiídele
s návratem do pÛvodní polohy. .

Pfiesnost
Opakovatelnost klidové polohy je ±0.01 mm na
polomûru umístûní kladek. Absolutní pfiesnost
polohy je ±0.02 mm. Polomûr umístûní kladek

záleÏí na velikosti pfievodov-
ky a na poãtu kladek.

Velikosti a parametry
pfievodovek
Velikostí se rozumí vzdále-
nost vstupní a v˘stupní hfií-
dele.
¤ady T, TG jsou ve velikos-
tech 80 aÏ 500. Poãet sta-
nic je voliteln˘ od 2 do 48.
Hfiídel kyvné varianty pfievo-
dovky mÛÏe vykyvovat do
120°. SkfiíÀ nejmen‰í pfie-
vodovky má délku 285 mm,
v˘‰ku v˘stupního talífie nad
základnou 210 mm a jeho
prÛmûr 120 mm. SkfiíÀ pfie-

vodovky stfiední velikosti T315 má délku 890
mm, v˘‰ku v˘stupního talífie nad základnou 420
mm a jeho prÛmûr 300 mm. Talífi pomûrnû vel-
kého prÛmûru umoÏÀuje ‰iroké moÏnosti upev-
nûní akãního ãlenu. V˘stupní moment nejsilnûj-
‰í pfievodovky je 60 kNm.
¤ada S má velikosti 50 aÏ 315, poãet stanic od
2 do 48. Pro srovnání s fiadou T, TG je délka
skfiínû pfievodovky velikosti S80 pouze 230
mm, v˘‰ka v˘stupního talífie nad základnou
170 mm a jeho prÛmûr 80 mm.Rozsah v˘kyvu
kyvné varianty pfievodovky je vût‰í, aÏ 180°. V˘-
stupní moment nejsilnûj‰í pfievodovky je 40
kNm. Pfievodovky S jsou pfii stejn˘ch velikos-
tech, tj. prÛmûrech vaãky a hvûzdy,
men‰í a nepatrnû momentovû
slab‰í neÏ fiada T, TG.
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