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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

MAREK, J. Návrh tepelné ochrany mobilního robotu. Ostrava: katedra robotechniky, 

Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, 82 s., Diplomová práce, 

vedoucí: Ing. Milan Mihola. 

 

Diplomová práce se zabývá možnostmi aktivní i pasivní tepelné ochrany mobilního 

robotu Ares. V úvodu je uvedeno několik příkladů robotů blízkých tomuto tématu a jsou 

ukázány obecné možnosti aktivní i pasivní ochrany. Po této části je zdokumentováno 

měření robotu Ares termokamerou, z čehož vzešly vstupní údaje pro výpočty. Výpočty 

je zjištěno teplo produkované výkonným subsystémem, následně je na modelovém 

případě spočteno teplo, které vlivem blízkého plamene projde stěnou robotu. Vnitřní 

prostor robotu je chlazen vstřikováním stlačeného oxidu uhličitého. Pokrytí stěn robotu 

je navrženo materiálem protižárového obleku. Tato práce ukazuje nejen možnosti řešení 

této problematiky, ale i problémy, které mohou při zásahu mobilním robotem 

v extrémních podmínkách nastat. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

MAREK, J. Design of Thermal Protection of a Mobile Robot. Ostrava: department of 

Robotics, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 

2011, 82 p., Thesis, head: Ing. Milan Mihola. 

 

Master Thesis is dealing with possibilities Active or Passive Thermal Protection of a 

Mobile Robot. The Introduction contains several Examples of Robots related with this 

Topic. In The Next Chapter there are Results of Testing Robot Ares by Infrared 

Camera. By using Results there is computed Powerful Subsystem Heat. The Second 

Heat what comes through Sides into The Robot is because of near Fire. The Space 

inside Robot is Cooling due to Carbon Dioxide Injection. Sides of the Robot are 

covered by Material from Heat-resistant Suit. This Thesis shows some Solutions and 

also Problems, which are related with Intervention in Extreme Conditions. 
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Seznam použitého značení 

   

 C [-] konstanta pro Nusseltovo kritérium 

 C0 [W·m·-2·K-4] součinitel vyzařování absolutně černého tělesa 

 E [W·m-2] intenzita vyzařování 

 Gr [-] Grashofovo kritérium 

 M [kg·mol-1] Molární hmotnost 

 Pr [-] Prandlovo kritérium 

 Q [W, W·s, J] teplo 

 R [J·mol-1·K-1] Molární plynová konstanta 

 S [m2] plocha povrchu 

 T [K] teplota 

 V [m3] objem 

 a [J·m3·mol-2] Van der Waalsův koeficient 

 aex [m2·s-1] součinitel teplotní vodivosti 

 b [m3·mol-1] Van der Waalsův koeficient 

 bi [mm] šířka vrstvy stěny 

 c [J·kg-1·K−1] měrná tepelná kapacita 

 cp [J·kg-1·K−1] měrná tepelná kapacita za stálého tlaku 

 g [m·s-2] gravitační zrychlení 

 lch [m] charakteristický rozměr 

 m [kg] hmotnost 

 n [-] konstanta pro Nusseltovo kritérium 

 p [Pa] tlak 

 q [W·m-2] tepelný tok 

 r [m] vzdálenost robota od plamene 

 t [°C] teplota 

  [-] rozdíl dvou hodnot 

 α [W·m-2·K-1] součinitel přestupu tepla 

 γ [K-1] teplotní objemová roztažnost 

 ε [-] emisního součinitele, emisivita 

 λ [W·m-1·K-1] součinitel tepelné vodivosti 

  [K·Pa-1] Joule-Thomsonův koeficient 
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 ν [m2·s-1] kinematická viskozita 

 ς [kg·m-3] hustota 

 σ [W·m-2·K-4] Stefanova-Boltzmannova konstanta 

 τ [s] čas 

 φ [-] index směrovosti 
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1 Úvod 

V dnešní době mají roboty významné místo nejen v průmyslu, ale rozšiřuje se jejich 

pole působnosti také v úlohách, pro které bylo dříve nemyslitelné jakýkoli stroj 

používat. Jedná se o různé servisní úlohy v lékařství, vojenství, ale i o běžné služby 

známé z každodenního života. Roboty mají člověku práci ulehčit nebo na sebe brát 

rizika při nebezpečných úlohách. Být hasičem je jedno z vysoce nebezpečných povolání 

– a ani tento obor se nevyhne využití robotu při extrémních úlohách, kde lidské 

schopnosti nestačí nebo je daná úloha životu nebezpečná. 

Tato práce se bude zabývat tepelnou ochranou mobilního robotu, která bude muset 

splňovat zaručený a bezpečný provoz robotu v prostorách se zvýšenou teplotou. Je tedy 

nutné znát „nepřítele“, kterým je v tomto případě oheň a jeho teplo. Bude zde popsán 

nejen zdroj tepla, který bude vně robotu, ale také teplo, které bude vytvářeno 

komponenty uvnitř robotu. Každý komponent má určitý rozsah pracovní teploty, který 

je nutno dodržet a tak zaručit bezpečný provoz. Nastupuje tedy otázka jaká maximální 

teplota může uvnitř robotu být, čili nakolik je potřeba robot tepelně chránit a chladit. 

V počátečních kapitolách této práce budou představeny různé možnosti tepelné ochrany 

a to jak aktivní, tak i pasivní. Samozřejmě nebude chybět ani přehled robotů, které již 

byly v oboru hasičství realizovány. Tepelná ochrana se v tomto případě bude aplikovat 

na robot Ares. Jeho komponenty je třeba tepelně zanalyzovat a tak mít představu           

o šíření tepla a mít podklady pro výpočty prostupu tepla a pro výpočty chlazení. 

Výsledkem této práce se předpokládá částečné objasnění rozsáhlé problematiky 

tepelné ochrany a navrhnutí možných variant její aplikace na robot Ares z různých 

hledisek jako např. energetické výdrže, mobility, hmotnostní zátěže, efektivity               

a v neposlední řadě i ceny. 
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2 Teplo a jeho prostup 

Termín sdílení tepla se označuje jako přenos tepelné energie mezi tělesy nebo místy 

o nestejné teplotě. Pokud se jedná o prostup tepla tělesem, kde na jedné i na druhé 

straně tělesa je stabilně rozdílná teplota, hovoří se o ustáleném (stacionárním) vedení 

tepla. V případě, že díky prostupu tepla tělesem se na jedné straně teplota mění, hovoří 

se o neustáleném (nestacionárním) vedení tepla. 

 

Měrná tepelná kapacita 

Hodnota této veličiny vyjadřuje množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu 

látky o jeden teplotní stupeň. Značka: c, jednotka: J·kg-1·K−1. Používá se např. při 

výpočtu tepla potřebného k ohřátí tělesa o hmotnosti m o teplotu T: Q m c T= ⋅ ⋅ ∆ . 

 

2.1 Druhy sdílení tepla 

V obecném případě dochází k šíření tepelné energie současným působením tří 

základních druhů sdílení tepla: vedením tepla, tepelným prouděním a tepelným zářením 

čili sáláním. 

2.1.1 Sdílení tepla vedením (kondukcí) 

Homogenní rovinnou stěnou, jejíž povrchy jsou udržovány na nestejných teplotách, 

prochází podle Fourierova zákona tepelný tok: 

 

Obrázek 1 – Prostup tepla stěnou 
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Součinitel tepelné vodivosti 

Je definován jako množství tepla, které za jednotku času projde tělesem, aby na 

jednotkovou délku byl jednotkový spád. Každý materiál má tedy jinou hodnotu 

koeficientu, který je navíc závislý především na teplotě. 

 

Příklad hodnot součinitele tepelné vodivosti u různých materiálů při teplotě 20°C:[4] 

 

Materiál Hodnota λ [W·m-1·K-1] 

Stříbro 418 

Hliník 229 

Železo 73 

Voda 1 

Sklo 0,6 – 1 

Polystyren 0,16 

Skelná vata 0,04 

Vzduch 0,024 

 

2.1.2 Sdílení tepla prouděním (konvekcí) 

Při tomto způsobu šíření tepla dochází k proudění hmoty o různé teplotě. Toto 

proudění se vyskytuje pouze u plynů a kapalin. Přenos tepla mezi tekutinou (plynem)    

a pevným povrchem se nazývá přestup tepla. Pro určení tepelného toku se používá tzv. 

Newtonova rovnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 
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Součinitel přestupu tepla 

Hodnota tohoto součinitele závisí na fyzikálních charakteristikách plynu či tekutiny, 

tedy i na teplotě stěny i média, na tvaru obtékaného tělesa, směru a rychlosti proudění 

ap. Hodnota součinitele je většinou určována experimentálně.  

Tabulka orientačních hodnot součinitele přestupu tepla: 

 

Konvekce Součinitel α [W·m-2·K-1] 

plyny 3 – 20 Volná 

voda 100 – 600 

plyny 10 – 500 

voda 500 – 10000 

Vynucená 

(čerpadlo, ventilátor) 

vazké kapaliny 50 – 500 

 

2.1.3 Sdílení tepla zářením neboli sáláním (radiací) 

Tepelné záření se uskutečňuje elektromagnetickým vlněním, nevyžaduje proto 

hmotné prostředí. Část zářivé energie se po dopadu na povrch jiných těles, případně při 

průchodu tělesy, přemění zpět na energii tepelnou. 

Energie vyzařovaná tělesy prudce vzrůstá s jejich teplotou. Dle Stefanova-

Boltzmannova zákona je intenzita vyzařování: 
4E Tε σ= ⋅ ⋅   [W·m-2], 

kde ε – emisní součinitel, σ – Stefanova-Boltzmannova konstanta, σ = 5,67·10-8 W·m-

2·K-4, T – teplota povrchu tělesa. 

Hodnota emisního součinitele ε se pohybuje v rozmezí 0 až 1. U pevných těles mají 

nejnižší hodnotu zrcadlově leštěné povrchy některých kovů a slitin: ε = 0,02 až 0,06. 

Nejvyšší hodnotu mají drsné povrchy (cihly, omítka, dřevo), porcelán, sklo aj.: ε = 0,82 

až 0,96. 

Výsledná tepelná bilance tělesa je dána vlastním vyzařováním a pohlcováním záření 

jiných těles a zářivé energie odražené. Nejjednodušší rovnice použitelná v praxi 

vyjadřuje výsledný zářivý tok mezi horkým povrchem (T, ε, S) a ohraničujícími 

konstrukcemi velkého prostoru (To, εo, So>>S): 4 4( )oQ T T Sε σ= ⋅ ⋅ − ⋅  [W]. 

Tepelné záření se často podílí jak na vzniku požárů, tak na jeho šíření, stěžuje práci 

požárních jednotek při zásahu a má proto pro požární ochranu mimořádný význam.[2] 
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3 Analýza požáru 

Pro návrh tepelné ochrany robotu je žádoucí znát vlastnosti požáru, do kterého či ke 

kterému se bude robot přibližovat. 

 

Fáze požáru:[5] 

1. fáze je fází od doby vzniku do intenzivního rozhoření pevných hořlavých předmětů   

v časovém rozmezí 3 až 10 minut. Charakteristický je pomalý růst plochy 

požáru, a nízkou teplotou. Jde často o bezplamenné hoření, přičemž teplota 

prostoru je v této fázi závislá na přísunu kyslíku. Ta může mít 100 až 1000°C. 

2. fáze je charakterizována nárůstem plochy i teploty až po zasažení celé plochy. Jedná 

se o plamenné hoření, při kterém teplota prostoru nabývá 400 až 600°C. 

3. fáze je fází intenzivního hoření, avšak již bez nárůstu plochy požáru. Teplota prostoru 

je při této fázi 600 až 1200°C – dle přístupu kyslíku. 

4. fáze je typická vyhoříváním, případně zborcení konstrukcí, dochází k poklesu teploty 

i zmenšení plochy požáru, až po vyhoření všech hořlavých materiálů. 

 

 

Obrázek 3 – Fáze požáru 
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Orientační hodnoty teploty plamene[1] 

 

Druh hořlavé látky Teplota [°C] 

Rašelina, mazut 1000 

Dřevo, hnědé uhlí, ropa, petrolej, nafta 1100 

Černé uhlí, kaučuk, benzín 1200 

Hořlavé plyny 1300 až 1500 

Hořčík, elektron 2000 

 

Kromě tepoty je pro plamen charakteristická i hodnota záření - emisivita. Pro 

představu je v tabulce uvedeno několik hodnot: 

 

Druh plamene Emisivita ε 

Plamen uhlí, dřeva, rašeliny 0,7 

Plamen mazutu 0,85 

Plamen benzínu 0,96 až 0,99 
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4 Ukázka robotů 

V oblasti ochrany proti vysoké teplotě již byly některé roboty řešeny. V této kapitole 

je uvedeno několik příkladů. 

 

4.1 Robot FFR-1 

Robot s názvem FFR-1 od společnosti InRob Tech Ltd. je určen pro vysoce rizikové 

hasičské operace, které jsou pro člověka fyzicky nemožné nebo zdraví nebezpečné. 

Dokáže se pohybovat nejen v prostředí se zvýšenou teplotou, ale i v zamořeném či jinak 

nebezpečném prostředí. 

Robot má pásový podvozek, diferenčně 

řízený. Disponuje dvěma kamerami, 

bezdrátovým řízením, elektricky ovládanou 

tryskou ap. Tryskou je schopno projít 4200 

listrů za minutu při 15 barech. Voda je k robotu 

přiváděna hadicí, která je dlouhá 100 metrů.[15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Robot FFR-1 

Obrázek 4 – Robot FFR-1 
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Technické vlastnosti 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Délka, šířka, výška 192, 114, 138 cm 

Hmotnost 940 kg 

Rychlost 3 – 4 km/h 

Max. stoupání 30 ° 

Max. výška překážky 20 cm 

Max. hloubka brodění 20 cm 

Max. délka přívodní hadice 100 m 

Výdrž akumulátorů 3 hod. 

Max. teplota okolí 400 

krátkodobě až 1000 

°C 

 

4.2 SACI robot 

Na univerzitě v brazilském městě Fortaleza zkonstruovali v letech 2004 až 2006 tři 

roboty – hasiče – s označením SACI 1.0, 1.5 a 2.0. V otázce tepelné ochrany jsou 

všechny typy na stejné úrovni, proto popíšu jen nejmladší typ – SACI 2.0. Ten na 

pásovém podvozku nese vodní dělo, které umí nejen stříkat proud vody, ale i vodu 

rozprašovat a stříkat pěnu. Dělo má tři stupně volnosti a může jím protéci až 7600 litrů 

za minutu při tlaku 125 psi (8,6 baru). Přívodní hadice s vodou je dlouhá 120 metrů, 

dostřel vody z děla je max. 60 metrů.[16] 

 

Technické vlastnosti 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Délka, šířka, výška 160, 180, 150 cm 

Max. délka přívodní hadice 120 m 

Výdrž akumulátorů 6 hod. 

Nádrž pěnidla 25 l 
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Obrázek 6 - Robot SACI 2.0 

 

4.3 Hoya robot 

Tento robot ze severokorejské společnosti Hoya Robot měří v průměru jen 12,5 cm 

a váží 2 kg. Je využíván pro hledání osob v hořících budovách. Jezdí rychlostí 1 km/h, 

v plném nasazení pracuje až 30 minut a vydrží v teplotě 160°C.[17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 7 – Hoya robot 
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Obrázek 8 – Robot ArchiBot 

4.4 ArchiBot-M 

Korejská společnost DRB Fatec navrhla robot ArchiBot-M, který slouží jak pro 

samotné hašení, tak pro usnadnění průchodu hasičů do nedostupných míst v hořící 

budově. Je vodovzdorný a disponuje chladícím systémem, díky němuž robot vydrží 

pracovat v prostředí o teplotě 500°C více jak hodinu.[18] 

 

Technické vlastnosti 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Délka, šířka, výška 140, 80, 65 cm 

Hmotnost 450 kg 

Nosnost 200 kg 

Rychlost 20 km/h 

Max. stoupání 35 ° 

Výdrž akumulátorů 2 hod. 

Max. teplota okolí 500 °C 

 

 

4.5 Robot Hardy 

Hardy, na kterém spolupracovala        

i VŠB-TU v Ostravě, je víceúčelový 

servisní robot s chapadlem a integrovanou 

hasící proudnicí. Při hašení v prostředí 

s vyšší teplotou slouží voda vedená 

v robotu k jeho ochlazování. To je také 

realizováno pomocí mlžících trysek 

umístěných na podvozku. 

Robot je určen hlavně do venkovního 

prostředí, jelikož má spalovací motor. Proto 

je jeho maximální teplota okolí cca 

65°C.[12] 

 

 

Obrázek 9 - Robot Hardy 
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Technické vlastnosti 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Délka, šířka, výška 310, 206, 291 cm 

Hmotnost 4500 kg 

Nosnost 300 kg 

Rychlost 10,6 km/h 

Průtok vody 400 l/min 

Tlak vody 0,6 MPa 

Max. teplota okolí 65 °C 

 

 

5 Robot Ares 

Tento mobilní robot byl navržen a zkonstruován na VŠB-TU v Ostravě na katedře 

Robototechniky roku 2010. Je vhodný k různým servisním činnostem, převážně  

v indoorovém prostředí. Díky pásovému dopravníku je schopen zdolat schody i nerovný 

terén, jak je vidět na obrázku č. 10. Maximální doporučený sklon terénu je 25%. Šířka 

robotu je dimenzována tak, že dokáže projet 800 mm širokým otvorem. Pásy jsou 

poháněny DC motory (600 W, 24 V), řízení je prováděno bezdrátově od operátora 

z PC.[12] 

Dosah komunikace je odvozen od vlastností Wi-Fi signálu. Na volném prostranství 

je dosah signálu cca 300 metrů, v budově pak 30 až 50 metrů. Na robotu je v přední 

části umístěna kamera, která operátorovi podává obrazové informace. 

 

Na tento robot bude v této diplomové práci navržena tepelná ochrana. O jeho 

tepelných vlastnostech bude pojednávat kapitola Teplotní analýza robotu Ares. 

 

 



Návrh tepelné ochrany mobilního robotu  Diplomová práce  

 

VŠB-TUO 2011  20  

 

 

Obrázek 10 – Robot Ares 

 

 

Obrázek 11 – Robot Ares 

 

Technické vlastnosti 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Délka, šířka, výška 125, 73, 81 cm 

Hmotnost 128 kg 

Nosnost 150 kg 

Rychlost 3 km/h 

Výdrž akumulátorů 3 hod. 

Max. sklon 25 % 

Max. výška překážky 22 cm 
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6 Tepelná ochrana 

Prvky tepelné ochrany mohou být aktivní či pasivní. V této kapitole jsou uvedeny 

použitelné ochranné prvky s ohledem na požadavky – především malá hmotnost a malé 

energetické nároky. 

 

6.1 Aktivní prvky 

Mezi tyto prvky patří všechny prvky, které jsou závislé na dodávce energie nebo 

vykonávají nějakou činnost. Jedná se tedy hlavně o chladící systémy a komponenty pro 

rozprašování vody. 

 

6.1.1 Mlžení 

Tato technologie spočívá v rozptylování 

jemných kapek vody a používá se pro 

zvlhčování vzduchu nebo plochy. Slouží též       

i pro ochlazování nebo snížení prašnosti. Pro 

rozptyl kapek se využívá specielních 

vysokotlakých trysek.[47] 

 

Rozprašování funguje na několika 

principech:[19] 

 Jednofázové (hydraulické) – rychlostí proudění z trysky a její rozměr otvoru 

určuje velikost rozprašujících se kapek. Tento princip pracuje s tlakem vody 80 

až 150 bar. 

 Dvoufázové (vzduchové) – využívá podobný princip jako rozprašování 

jednofázové s tím rozdílem, že různé rychlosti v tryskách vyvolávají tlakové 

vlny. Vstupní tlak stlačeného vzduchu a vody jsou 3 bary. 

 Ultrazvukové – piezokeramický prvek přeměňuje elektrické vlny na mechanické 

chvění. Kapaliny jsou na vibrační těleso, kde se jemné kapky vytvoří, přivedeny 

bez tlaku. 

 Rotační atomiséry – tvorbu mlhy obstarává rotační hlava, která používá 

odstředivou sílu, aby voda prošla přes vnější pevné síto, kde dojde roztříštění 

Obrázek 12 – Vodní mlžení 
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kapek na mikrokapky. Tento princip využívá mnohem méně energie i možství 

vody, než předešlé principy. 

 

6.1.2 Vnitřní chlazení 

Zde jsou uvedeny jen ta chlazení, která přichází v úvahu jako vhodná s ohledem na 

chlazení komponentů či celého vnitřního prostoru robotu. 

Základní principy chlazení: kompresorové, absorpční, adsorpční, na bázi Peltierova 

článku, chladící plyn.[20] 

 

Kompresorové chlazení 

Systém se skládá z kompresoru a okruhu s chladícím médiem. Teplota média se 

značně mění v závislosti na tlaku. V systému kompresor vtlačuje plynné chladicí 

médium do výměníku, který je většinou tvořen dlouhou kovovou trubicí. Ve výměníku 

se plyn ochladí a změní na kapalinu. Přebytečné teplo kapalina odevzdá okolí. Kapalina 

se dostane do výparníku, který má trubici s větším průřezem než byl ve výměníku. Tím 

se prudce sníží tlak, tím i teplota varu a kapalina se začne vypařovat. Potřebné 

skupenské teplo odebírá z chlazeného prostoru. Plyn je pak přiváděn zpět ke 

kompresoru, čímž se cyklus opakuje. 

 

Absorpční chlazení 

Při tomto chlazení není třeba kompresoru. Koloběh chlazení je takový, že plynné či 

kapalné chladící médium se v chladné vodě v absorbéru rozpouští, čímž odebírá teplo 

okolí. Voda i s rozpuštěným plynem proudí do teplejšího místa, kde se chladící médium 

opět stává plynným díky vyššímu tlaku, než měl v absorbéru. Plyn proudí do chladiče, 

kde jeho teplota klesne a může se opět rozpouštět ve vodě. Tento princip chlazení má 

menší účinnost, než kompresorové. 
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Adsorpční chlazení 

Rozdíl oproti absorpčnímu chlazení spočívá v tom, že chladící médium odebírá 

teplo okolí přilnutím na povrch adsorbentu, který je tvořen houbovitě porézní hmotou. 

Tím se dosáhne velké povrchové plochy při malém objemu. 

 

Chlazení na bázi Peltierova článku 

Peltierův článek se skládá ze dvou sériově 

zapojených vodičů. Při průchodu 

stejnosměrného elektrického proudu se jedna 

styčná plocha vodiče zahřívá a druhá plocha 

vodiče ochlazuje. Zpravidla konstrukce bývá 

taková, že na ploše se zahřívajícím se 

vodičem je umístěno žebrování nebo 

ventilátor.[22] 

 

Chlazení plyny 

Jako chladivo se často používá dusík, který expanzí ze stlačeného stavu do 

normálního stavu spotřebovává teplo z okolí. Přední výhody využití dusíku je variabilní 

chladící výkon s velkým rozsahem, relativně nízké náklady a není výbušný. 

Další používaný plyn pro chlazení je oxid uhličitý. Stejně jako dusík, také CO2 

odebírá teplo okolí při expanzi ze stlačeného stavu. Oproti chlazení vzduchem odvede 

CO2 až 30 kW vyzářeného výkonu a na příkonu chladícího systému ušetří 30%. CO2 je 

ekologické a efektivní.[21] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Peltierův článek 
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6.2 Pasivní prvky 

Přehled pasivních ochranných prvků se skládá z dostupných materiálů, které 

dokážou odolávat teplotnímu záření, mají malou tepelnou vodivost nebo jsou jinak 

zajímavé z hlediska teplotní ochrany. 

 

Aerogel 

Tato látka na křemíkové bázi je přezdívána jako zmrzlý 

dým. Obsahuje 99,98% vzduchu. Vnitřní struktura aerogelu 

se skládá z nanočástic – z dutých křemičitých koulí. Díky 

jejich uspořádání má látka velký vnitřní povrch (1 g až 

1000 m²), proto je vhodná pro absorpci. Hustota aerogelu je 

3 mg·cm-3, čímž se stává pevnou látkou s nejnižší známou 

hustotou. Teplota tání je až na hranici 1200°C, tepelná 

vodivost má hodnotu 0,015 až 0,02 W·m-1·K-1. 

Korporace Asopen Aerogel využívá aerogel jako základní látku pro jejich produkty 

jako je například Cryogel® x201, což je 5 mm tlustý izolační materiál použitelný do 

200°C. Jeho tepelná vodivost se mění dle okolní teploty a to od 9,8 do 23,6 mW·m-1·K-1. 

Cena takového produktu začíná na 1€ za 1 cm3.[23] 

 

Minerální vata 

Struktura je tvořena slisovanými vlákny 

minerálního původu (siderit, vápenec, 

dolomit, čedič aj.), recyklovaným sklem, 

pískem, vápencem a sodou. Používá se 

k tepelné, zvukové a protipožární ochraně. 

Hustota minerální vaty je závislá na 

použitém základním minerálu. U čedičové 

minerální vaty se její hustota pohybuje 

kolem 80 kg·m-3. Tepelná vodivost se v závislosti na teplotě mění. Společnost Isover 

uvádí za cenu od 88 Kč/m2 pro své produkty tyto hodnoty:[24] 

 

 

Obrázek 14 - Cryogel 

Obrázek 15 – Minerální vata 
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T [°C] 50 100 150 200 250 300 400 500 600 

λ 

[W·m-1·K-1] 
0,043 0,051 0,062 0,075 0,090 0,106 0,150 0,200 0,270 

 

 

Reflexní textilie s tepelnou ochranou 

Uplatnění má především u zásahových hasičských obleků, které musí nejen odolat 

žáru, ale také nepropustit vodu zvnějšku a zároveň propouštět pot zevnitř. Výrobců 

takových textilií je celá řada. Pro příklad uvedu „Střední protižárový oblek“ SPO 2D za 

cca 40 000 Kč od Požární technika Michna.[25] Ten pro svůj produkt uvádí tyto údaje:[11] 

 

Podmínky Čas Teplota [°C] Hustota tepelného toku [kW·m-2] 

A – normál 8 hod 40 1 

B – nebezpečí 5 min 250 1,75 

C – havarijní 10 sec 800 40 

 

Do této kategorie spadají rovněž ochranné 

pláště pro průmyslové roboty, které pracují 

v těžkém provozu např. ve slévárnách a kde 

dochází k přímému styku se žárem nebo 

dokonce s plamenem. 

Ochranné pláště vyrábí například 

společnost RpS, která dodává tři druhy pláště 

– TG 18 (do 450°C), TG 09 (do 500°C) a TG 

33 (do 1200°C). Uvádí, že povrch pláště 

dokáže odrazit až 90% sálavého tepla.[26][41] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 – Aplikace ochranného 

pláště 
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Izolační sklo 

Pokud se jedná o kameru, kterou je nutno tepelně ochránit, je třeba zvolit izolační 

sklo, které má malou emisivitu, čili dobře odráží sálavé teplo. Jeden příklad izolačního 

skla za všechny - produkt Planibel LOW-E od výrobce AGC. Tabulka srovnává 

klasické sklo a sklo izolační:[27][28] 

 

Typ skla Teplota [°C] Emisivita 

Klasické sklo 21 0,93 

Klasické sklo 282 0,9 

Planibel LOW-E - 0,15 
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7 Možnosti teplotní analýzy robotu 

 

Termovizní kamera 

Jedná se o jednoduchou metodu zjištění aktuální teploty objektu. Na základě údajů 

z termokamery lze vypočítat teplo, které objekt sdílí s okolím. 

 

 

ANSYS Fluent 

Tento moderní CFD (Computational fluid dynamics) software umožňuje komplexní 

řešení úloh z oblasti proudění, přenosu tepla a spalování. Je možné řešit vnitřní i vnější 

obtékání, v laminární i turbulentní oblasti, výpočty vícefázového proudění, proudění      

s volnou hladinou i chemickými reakcemi (například hoření) spolu s přenosem tepla. 

Program umožňuje jak stacionární, tak i nestacionární analýzu 2D i 3D problémů           

a následnou kvalitní vizualizaci výsledků. 

Fluent lze použít pro modelování složitých 

procesů v turbínářství a energetice, 

automobilovém i leteckém průmyslu, 

chemickém inženýrství, v technice 

životního prostředí a dalších oborech.[29] 

 

 

ANSYS Multiphysics 

Jedná se o simulační software pro 

tvorbu, optimalizaci a ověřování funkčnosti 

virtuálních prototypů s ohledem na reálné 

podmínky, ve kterých působí různé fyzikální 

faktory. Umožňuje simulovat vzájemné 

mechanické, elektromagnetické, akustické   

i teplotní interakce těles a tekutin. [29] 

 

 

Obrázek 17 – Simulace v Fluent 

Obrázek 18 – Simulace v ANSYS Multiphysic 
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8 Závěr rešerše 

V předcházejících kapitolách byly nastíněné principy, kterých je možné využít pro 

tepelnou ochranu. Jako jeden ze základních problémů je správně popsat teplo, proti 

kterému je třeba chránit. Správným popisem a posléze i výpočtem lze dosáhnout 

přiblížení se realitě. V rešerši je popsán i průběh požáru a jeho základní charakteristiky, 

které je vhodné znát k řešení problematiky. Byly také ukázány některé již realizované 

projekty robotů v hasičském oboru a byl představen robot Ares, na který se bude tepelná 

ochrana aplikovat. Hlavní část rešerše se zabývá tepelně ochrannými prvky a to jak 

aktivními, tak i pasivními. Mezi aktivní patří technologie mlžení – rozprašování vody    

a chlazení. Pasivní prvky jsou v zásadě materiály vhodné k ochraně proti sálavému teplu 

nebo materiály proti prostupu tepla. Jsou to tedy materiály s malou emisivitou nebo 

malým koeficientem teplotní vodivosti. Na konci rešerše je ukázka možností tepelné 

analýzy robotu Ares. 

V rešerši zcela jistě není k uvedena celá škála možností tepelné ochrany. Je nutné 

říci, že technologie a vývoj materiálů a dalších prvků tepelné ochrany a její analýzy jde 

neustále kupředu. Pro základní představu a pro začátek řešení této problematiky je  

rozsah rešerše v rámci diplomové práce dostatečný. 
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9  Požadavkový list 

Teplotní požadavky 

- Maximální pracovní teplota uvnitř robotu - vyplývá z použitých komponent. 

Teplota uvnitř robotu musí být znatelně nižší, než je nejnižší maximální 

pracovní teplota ze všech použitých komponent. 

- Maximální teplota okolí (150 - 200 °C), krátkodobě 300 °C 

 

Požadavky na chlazení a ochranu 

- Subsystém chlazení vnitřního prostoru robotu (souvisí s prvním bodem 

požadavkového listu) + maximální hmotnost subsystému - vyplývá z nosnosti 

robotu a výkonu motorů. Energetická náročnost subsystému chlazení - o kolik se 

zkrátí doba provozu robotu. Rozměry subsystému atd. 

- Maximální tloušťka tepelné izolace (vyplývá z konstrukce robotu - cca 20 mm) 

+ max. hmotnost izolace - vyplývá z nosnosti robotu a výkonu motorů. 

 

Ostatní požadavky 

- Doba provozu v prostředí se zvýšenou teplotou - alespoň 30 minut. 
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10  Teplotní analýza robotu Ares 

Analýza se zabývá každým komponentem, který znatelné teplo vyzařuje nebo má 

omezenou funkčnost ve vyšších teplotách. Jedná se tedy hlavně o pohony a elektroniku. 

 

10.1  Seznam a rozmístění komponent 

 

Číslo Název komponenty Počet 

1 Motor s převodovkou 2 

2 Měnič i-Drive 2 

3 Akumulátor 2 

4 Kamera 1 

5 Svítidla 2 

6 Minipočítač 1 

7 Pás 2 

 

 

Obrázek 19 – Robot Ares shora 
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Obrázek 20 – Robot Ares z perspektivy 

 

10.2  Popis komponentů 

Motor s převodovkou ATAS[30][31] 

Dva motory jsou umístěny v přední části robotu a přes převodovky pohání hnací 

kola pásů. Jedná se o komutátorové motory s permanentními magnety. 

 

 Hodnota Jednotka 

Typ P2XR492  

Napětí 24 V 

Výkon 600 W 

Proud 33 A 

Hmotnost 5 – 8 kg 

Krytí IP20  

Rozměr Ø115 - 160 mm 

Max. provozní 

teplota1 

90 °C 

                                                 

 
1 Příloha B 

Obrázek 21 – Motor 
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Obrázek 22 - Převodovka 

Ke každému motoru je připojena převodovka: 

 

 Hodnota Jednotka 

Typ 1:540  

Max. zátěž 11,7 Nm 

Hmotnost 2 kg 

Rozměr 120x120x143 mm 

Max. provozní 

teplota 

90 °C 

 

 

Měnič i-Drive[32] 

Pro řízení motorů jsou použity dva měniče od PG Drives Technology a to typ i24-

70. Oba měniče jsou uloženy v prostoru mezi motory a jejich provozní teplota má 

rozmezí -25 až 50°C. 

 

Obrázek 23 – Měnič i24-70 
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Akumulátor[33] 

Zhruba uprostřed robotu jsou umístěny dva akumulátory od i4wifi a.s. Základní 

parametry a rozsah provozní teploty jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webcam Pro 9000[34] 

Tato kamera od společnosti Logitech je umístěna v plechovém domku v přední části 

robotu. Pracovní teplota je dle výrobce zaručena od 0°C do 34°C.2 

 

Obrázek 25 – Webcam Pro 9000 

 

 

 

 

 

                                                 

 
2 Příloha A 

 Hodnota Jednotka 

Napětí 12 V 

Kapacita 80 Ah 

Provozní 

teplota 

-30 až 70 °C 

Obrázek 24 – Baterie 12V, 80Ah 



Návrh tepelné ochrany mobilního robotu  Diplomová práce  

 

VŠB-TUO 2011  34  

 

Svítidla 

Obě svítidla jsou použita z elektrického invalidního 

vozíku G50 firmy Sivak. Mají plastový povrch a jsou určena 

do venkovního prostředí a do teploty cca 60°C. Na robotu 

jsou připevněna bez přídavného krytování. 

 

 

 

 

 

Minipočítač 

V těle robotu Ares bude umístěn 

minipočítač, resp. základní deska NOVA-

GM45A-R10 od IEI. Ta bude sloužit pro 

příjem a odesílání informací mezi  robotem a 

operátorem. Pracovní teplota desky je 

v rozemzí 0 až 60°C.[35] K desce je připojen 

disk SSDNOW V-Series, 30 GB od Kingston, 

který má rozsah pracovní teploty 0 až 

70°C.[36] 

 

 

Pás[37] 

Pásy jsou na podvozku použity od společnosti ASH s.r.o., která dováží schodolezy. 

Tvrdá pryž snese dle výrobce teplotu až 80°C3 

 

 

 

 

                                                 

 
3 Údaj sdělen Ing. Ladislavem Kárníkem, CSc. 

Obrázek 26 – Svítidlo 

Obrázek 27 - Minipočítač 



Návrh tepelné ochrany mobilního robotu  Diplomová práce  

 

VŠB-TUO 2011  35  

 

Shrnutí 

Chladící systém bude v dalším návrhu třeba dimenzovat dle nejslabšího článku 

z řetězu všech vnitřních komponentů. V tabulce jsou uvedeny hodnoty maximálních 

provozních teplot. 

 

Číslo Název komponenty 
Max. teplota 

[°C] 

1 Motor s převodovkou 90 

2 Měnič i-Drive 50 

3 Akumulátor 70 

4 Kamera 34 

5 Svítidla 60 

6 Minipočítač 60 

7 Pás 80 

 

 

10.3  Teplotní analýza 

Dne 3. března 2011 bylo panem doc. Ing. Zdeňkem Kadlecem, Ph.D. (t. č. zástupce 

vedoucího katedry energetiky) provedeno měření termokamerou ThermaCAM SC 2000. 

Cílem tohoto měření bylo zjištění teplot komponentů při zatížení, které odpovídá 

normálnímu provozu. 

 

Popis měření 

Pro uvedení robotu Ares do stavu maximálního zatížení jsme jej pod vedením Ing. 

Jána Babjaka (t. č. vědecko-výzkumný pracovník, doktorand na katedře robototechniky) 

přetížili o téměř 100%, čímž se robot ocitl v extrémních podmínkách. Při tomto zatížení 

jsme s robotem pojížděli cca 10 minut. Po simulaci provozu při maximálním zatížení se 

robot nasnímal termokamerou, přičemž pro korekci se použil kontaktní teploměr 

v charakteristickém bodě – tzn. při každém snímku se teploměr přiložil na komponent, 

který byl termokamerou označen jako charakteristický. Díky zjištění teploty se později 

dalo vytvořit barevné teplotní spektrum v programu určenému pro termokameru od 

FLIR System AB. 
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ThermaCAM SC 2000[38] 

Jedná se o ruční termokameru od firmy FLIR 

System AB, která je vhodná pro preventivní údržbu, 

výzkum a vývoj a lékařské aplikace. Lze v reálním 

čase měřit objekt a zároveň data zpracovávat 

propojením termokamerou s PC pomocí USB nebo 

CAMLINK. 

 

 

Vlastnost Hodnota 

Velikost detektoru 320 x 240 pixel 

Přesnost měření +- 2°C 

Citlivost měření 0,08 °C 

Spektrální citlivost 7,5 až 13 m 

Rozsah měřených teplot -40 až 1500°C 

Pracovní teplota -20 až 55°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 – ThermaCAM SC 2000 
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Výsledky měření4 

Všechna měření proběhla při teplotě okolí 20°C (detekováno termokamerou). 

 

 

Obrázek 29 – Pohled na motory s převodovkou 

 

Tabulka hodnot pro Obrázek 29: 

Parametr objektu Hodnota 

Emisivita 0,52 

Vzdálenost objektu 9,9 m 
 

Legenda Hodnota 

Max. teplota 75,1°C 

Min. teplota 24,4°C 

SP01 40,7°C 

SP02 59,8°C 

SP03 62,7°C 

                                                 

 
4 Příloha H 



Návrh tepelné ochrany mobilního robotu  Diplomová práce  

 

VŠB-TUO 2011  38  

 

 

Obrázek 30 – Detail na motor s převodovkou 

 

Tabulka hodnot pro Obrázek 30: 

Parametr objektu Hodnota 

Emisivita 0,52 

Vzdálenost objektu 9,9 m 

 

Legenda Hodnota 

Max. teplota 78,9°C 

Min. teplota 29,1°C 

SP01 78,3°C 

SP02 57,2°C 
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Obrázek 31 – Pohled na akumulátor 

 

Tabulka hodnot pro Obrázek 31: 

Parametr objektu Hodnota 

Emisivita 0,92 

Vzdálenost objektu 9,9 m 

 

Legenda Hodnota 

Max. teplota 42,8°C 

Min. teplota 19,5°C 

SP01 21,3°C 
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Obrázek 32 – Celkový pohled na robot Ares 

 

Tabulka hodnot pro Obrázek 32: 

Parametr objektu Hodnota 

Emisivita 0,96 

Vzdálenost objektu 9,9 m 

 

Legenda Hodnota 

Max. teplota 34,9°C 

Min. teplota 21,7°C 

SP01 32,4°C 

SP02 33,0°C 

SP03 31,9°C 

SP04 28,8°C 

SP05 25,4°C 
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Shrnutí 

Tabulka naměřených provozních teplot komponentů: 

 

Číslo Název komponenty Teplota [°C] 

1 Motor s převodovkou 78,9 

2 Měnič i-Drive 30 

3 Akumulátor 21,3 

4 Kamera 25 

5 Svítidla Teplota okolí 

6 Minipočítač 25 

7 Pás Teplota okolí 

 

Z měření lze získat údaje, které mohou vstupovat do výpočtů prostupu tepla stěnou 

robotu i do výpočtů chlazení komponent. Jedná se o povrchové teploty. 
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Obrázek 33 – Motor ATAS, základní rozměry 

11  Návrh tepelné ochrany robotu Ares 

V této kapitole bude proveden výpočet tepla, které produkují komponenty v robotu, 

návrh tepelné izolace stěny robotu, výpočet tepla, které se dostane skrz stěnu z okolí      

a konečně výpočet chlazení vnitřního prostoru robotu. 

Na základně konzultací s katedrou energetiky na VŠB-TUO, institutem fyziky na 

VŠB-TUO a výrobci ochranných žáruvzdorných oděvů zde nebude určeno optimální 

řešení výběrem z více variant, nýbrž přímo návrh možnosti tepelné ochrany doložený 

výpočty. 

 

11.1   Výpočet tepla vytvořeného komponenty 

Ve výpočtu jsou zahrnuty všechny komponenty, které mají rozhodující vliv na 

tvorbu tepla – a to motory s převodovkou a měniče. Ostatní komponenty měly dle 

tepelné analýzy teplotu okolí. Celkové vypočtené teplo bude pro zjednodušení sloužit 

jako konstanta jakoby pro jeden objekt v robotu. Při výpočtech je uvažována nejhorší 

situace – např. při určení tepla přenášeného konvekcí bude teplota okolí to = 20°C. 

Sdílení tepla uvnitř robotu je zpočátku nestacionární, ale pokud se uvažuje provoz při 

chlazení CO2, je přípustné tuto situaci brát jako stacionární sdílení tepla. Počítaný 

prostor bude vyplňovat plyn CO2. 

 

Motor ATAS 

Motor se na šíření tepla do okolí 

podílí dvěma způsoby – konvekcí           

a sáláním. Naměřená teplota stěny          

ts1 = 57,2°C. 

Pohyb teplého CO2 je vynucen 

rotorem. Do výpočtu bude vstupovat 

plocha otvorů v motoru S a součinitel 

přestupu tepla α. Pro zjednodušení se 

vnější plocha otvorů rovná 80% obvodu 

válce s průměrem 115 mm. α1 = 10 až 
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500.[2] Volím α1 = 20 W·m-2·K-1. Emisivita povrchu motoru ε1 =  0,81[39], povrch sálající 

části motoru má tvar válce Ø115 mm o výšce 140 mm, tedy S1s = 506 cm2. Stefanova-

Boltzmannova konstanta σ = 5,67·10-8 W·m-2·K-4.[7] [2] 

 

Konvekce[2] 

( )1 1 1 1k k s oQ S t tα= ⋅ ⋅ −  

( ) ( )1 20 2 0,8 0,02 2 0,0575 57,2 20 8,6kQ Wπ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − =  

 

Sálání[2] 

( )4 4
1 1 1 1s s s oQ S T Tε σ= ⋅ ⋅ ⋅ −  

( )8 4 4 4
1 0,81 5,67 10 506 10 330,35 293,15 10,5sQ W− −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − =  

 

Výsledek 

Celkové teplo od dvou motorů, tedy součet konvekce a sálání je roven: 

( ) ( )1 1 12 2 8,6 10,5 38,2k sQ Q Q W= ⋅ + = ⋅ + =  

 

Převodovka ATAS 

Při sdílení tepla do okolí používá konvekci i sálání. Povrch převodovky má 

emisivitu ε2 =  0,81[39], velikost plochy S2 = 350 cm2. Teplota povrchu převodovky ts2 = 

78,3°C. Kolem převodovky proudí CO2 od motoru - α2 = 10. 

 

Konvekce 

( )2 2 2 2k s oQ S t tα= ⋅ ⋅ −  

( )4
2 10 350 10 78,3 20 20,4kQ W−= ⋅ ⋅ ⋅ − =  

 

Sálání 

( )4 4
2 2 2 2s s oQ S T Tε σ= ⋅ ⋅ ⋅ −  

( )8 4 4 4
2 0,81 5,67 10 400 10 351,45 293,15 14,5sQ W− −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − =  
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Výsledek 

Celkové teplo od dvou převodovek, tedy součet konvekce a sálání je roven: 

( ) ( )2 2 22 2 20,4 14,5 69,8k sQ Q Q W= ⋅ + = ⋅ + =  

 

Měnič i-Drive 

Tento komponent tvoří teplo v jeho okolí konvekcí a sáláním. Jeho povrch má 

velikost S3 = 96 cm2, teplotu ts3 = 30°C a emisivitu ε3 =  0,07[39]. Měniče jsou lehce 

ovívány, proto koeficient α3 = 5. 

 

Konvekce 

( )3 3 3 3k s oQ S t tα= ⋅ ⋅ −  

( )4
3 5 96 10 30 20 0,5kQ W−= ⋅ ⋅ ⋅ − =  

 

Sálání 

( )4 4
3 3 3 3s s oQ S T Tε σ= ⋅ ⋅ ⋅ −  

( )8 4 4 4
3 0,07 5,67 10 96 10 303,15 293,15 0,04sQ W− −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − =  

 

Výsledek 

Celkové teplo od dvou převodovek, tedy součet konvekce a sálání je roven: 

( ) ( )3 3 32 2 0,5 0,04 1,08k sQ Q Q W= ⋅ + = ⋅ + =  

 

Celkové teplo produkované komponenty 

1 2 3 38,2 69,8 1,08 109kompQ Q Q Q W= + + = + + ≃  
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11.2   Návrh izolační stěny robotu 

Dle požadavkového listu se robot má pohybovat v prostředí o teplotě 300°C. Jelikož 

se jedná o prostředí, kde je s velkou pravděpodobností plamen, je nutné při výpočtu 

prostupu tepla stěnou robotu zahrnout nejen sdílení tepla konvekcí, ale také záření 

plamene. 

Hořící objekty, resp. plamen vyzařuje teplo, které se nejlépe odráží od lesklých 

povrchů. Teplo, které se neodrazí, ale pronikne dál do stěny je třeba redukovat 

materiálem s malou tepelnou vodivostí. Tyto charakteristiky splňuje oblek proti 

sálavému teplu pro hasiče. 

 

Oblek proti sálavému teplu 

Též nazýván protižárový oblek se používá při hasičském rizikovém zásahu, kdy se 

hasič pohybuje např. v hořící budově. Je tedy vhodný i pro použití na robot Ares. Na 

základě E-mailové komunikaci s firmou Marek Burian - Pyrotex Dačice je jako 

reprezentativní vzorek protižárového obleku použit právě jejich produkt SPO 2D. 

Materiál obleku má takovou strukturu: vrchní materiál – 100% para-aramidová tkanina 

vakuově dvojitě pokovená hliníkem, systém DUAL MIRROR R/A 370 Al/ 370 g·m-2, 

izolační vložka všitá v obleku 100% meta-aramidová plsť 190 g·m-2.5 

Zjištěné tepelné vlastnosti obleku jak jsou uvedeny v protokolu o měření: 

 Pro člověka poskytuje ochranu při 300 – 400°C po dobu jedné minuty 

 Odolává tepelnému toku 18 kW·m-2·min-1 

 Při teplotě 185°C došlo ke smrštění délky o 2% 

 Při teplotě 55°C nedošlo za 60 minut k žádné deformaci. 

 

Jelikož nejsou od výrobců k dispozici údaje pro výpočet prostupu tepla 

protižárovým oblekem, výpočet bude proveden ilustrativně na složené tepelně-izolační 

stěně. 

 

 

 

                                                 

 
5 Příloha H 
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Výpočet prostupu tepla složenou stěnou 

Při výpočtu se uvažuje modelová situace, kdy je robot postavený čelem 2 metry od 

zdroje žáru – plamene o teplotě 1000°C, přičemž okolní teplota má 300°C. Konstrukční 

stránku jako např. problém uvolňování minerální vaty do vnitřního prostoru robotu 

neuvažuji. Složená stěna robotu se skládá z hliníkového leštěného povrchu (1 mm)        

a z minerální vaty (15 mm). 

 

 

Obrázek 34 – Modelová situace pro výpočet 

 

 

 

Obrázek 35 – Modelová situace pro výpočet 
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Hodnoty vstupující do výpočtu 

Označení Hodnota Jednotka Popis 

tpl 1000 °C Teplota plamene 

ε1 0,9 - Emisivita plamene[1] 

r 2 m Vzdálenost robota od plamene 

tex 300 °C Teplota okolí 

λex 0,02 W·m-1·K-1 Tepelná vodivost vzduchu[4] 

t1p’ 200 °C Teplota povrchu robotu6 

S2 1469 cm2 Povrch čela robotu (odečteno z modelu) 

ε2 0,05 - Emisivita vnější strany stěny robotu7 

ε3 0,07 - Emisivita vnitřní strany stěny robotu8 

b1 1 mm Šířka hliníkové vrstvy 

λ1 240 W·m-1·K-1 Tepelná vodivost hliníkové vrstvy[9] 

b2 15 mm Šířka vrstvy minerální vaty 

λ2 0,04 W·m-1·K-1 Tepelná vodivost vrstvy minerální vaty 

to 20 °C Vnitřní teplota robotu 

S1 10 000 cm2 Povrch zdroje záření - plamen 

lch 0,183 m Charakteristický rozměr – výška stěny robotu 

cp 1005 J·kg-1·K-1 Měrná tepelná kapacita vzduchu9 

ςex 1,293 kg·m-3 Hustota vzduchu10 

νex 4,75·10-5 m2·s-1 Kinematická viskozita vzduchu při 300°C11 

αo 5 W·m-2·K-1 Souč. přestupu tepla z vnitřní strany stěny[1] 

Scelk 1,52 m2 Plocha stěn robotu Ares12 

 

Pro zjednodušení je přenos tepla zářením počítán jen k čelní stěně robotu. Zdroj 

záření má zvolený povrch 10 000 cm2. 

 

 

                                                 

 
6 Hodnota určena na základě odborného odhadu doc. Ing. Zdeňka Kadlece, Ph.D. 
7 Příloha G 
8 Příloha G 
9 Příloha C 
10 Příloha C 
11 Příloha C 
12 Příloha H 
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Výpočet index směrovosti  (součinitele ozáření) 

 

Obrázek 36 – Výpočet součinitele ozáření 

 

Tento součinitel lze pro otevřenou soustavu vypočítat z geometrického náčrtu.13 

12

12

2 121

1 500
0, 242

x

x
ϕ

ϕ

= =

=

 

Kde φ12 je index směrovosti z S1 na S2. 

 

Výpočet součinitele vyzařování absolutně černého tělesa C0
[7] 

8
0 0

8 8
0

2 4
0

10

5,67 10 10

5,67

C

C

C W m K

σ
−

− −

= ⋅

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅

 

 

Kde σ0 = 5,67·10-8 W·m·-2·K-4 - konstanta záření absolutně černého tělesa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
13 Dle doc. Ing. Zdeňka Kadlece, Ph.D. 
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Výpočet přenosu tepla sáláním z plamene na robot[1] 

44 '
1

12 1 2 0 1 12

273,15 273,15

100 100
pl pt t

Q C Sε ε ϕ
  + + 
 = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅         

 

4 4
4

12

12

1000 273,15 200 273,15
0,9 0,05 5,67 10000 10 0, 242

100 100

1591

Q

Q W

−
 + +   

= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅    
     

=

 

 

Výpočet hustoty tepelného toku qsal působící zářením na čelo robotu o povrchu S2
[2] 

12

2

2

1591

0,1469

10830

sal

sal

Q
q

S

q W m−

= =

= ⋅

 

 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí z okolí do stěny robotu[7] 

Jedná se o přirozenou konvekci v neomezeném prostoru, kde se nachází vzduch. 

3

2
ex ch

ex

g T l
Gr

γ

υ

⋅ ⋅∆ ⋅
=  

Pr ex

exa

υ
=  

ex ch

ex

l
Nu

α

λ

⋅
=  

( )Pr
n

Nu C Gr= ⋅ ⋅  

3 11 1
1,7 10

300 273,15vz
ex

K
T

γ − −= = = ⋅
+

 

5 2 10,02
1,54 10

1005 1, 293
ex

ex

p ex

a m s
c

λ

ρ
− −= = = ⋅ ⋅

⋅ ⋅
 

 

Kde Gr je Grashofovo kritérium, Pr je Prandlovo kritérium, Nu je Nusseltovo 

kritérium, γvz je teplotní objemová roztažnost vzduchu a avz je součinitel teplotní 

vodivosti vzduchu.[3] 
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Použití kriteriální rovnice 

( )' 3
1

2
Pr

ex ex p ch ex

ex ex

g T T l
Gr

a

γ υ

υ

⋅ ⋅ − ⋅
⋅ = ⋅  

( )3 3

5 5

6

1,7 10 573,15 293,15 0,183
Pr

4,75 10 1,54 10

Pr 39,12 10

g
Gr

Gr

−

− −

⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
⋅ =

⋅ ⋅ ⋅

⋅ = ⋅

 

 

Součinitel přestupu tepla αex se určí z kriteriální rovnice pomocí dosazením konstant 

z přílohy E 
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n
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=
 

 

( )Pr
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Výpočet hustoty tepelného toku qexk působící konvekcí na stěny robotu 
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Výpočet prostupu tepla stěnou 

Výpočet teploty stěny t1p za působení tepelného toku qexk 

1 1 2
1

1 2 1 2

1 2

1
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Výpočet teploty stěny t2p za působení tepelného toku qexk 

1 2 1 2
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Při výpočtu tepla předaného vnitřní stěnou robotu je zahrnuta plocha stěn, které 

obklopují prostor s komponenty, kromě plochy čelní stěny. Tyto stěny sdílí teplo do 

vnitřního prostoru konvekcí a zářením. 
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Obrázek 37 – Složená stěna 
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Odhad tepla Qkombi předaného vnitřní stranou čelní stěny do vnitřního prostoru 

Qkonv při qexk na Scelk-S2 = 641,2 W 

Qkombi při qexk+qsal na S2 = ? 

 

( ) ( )2 467 1,52 0,1469 641exk celkq S S⋅ − = ⋅ − =  

( ) ( )2 467 10830 0,1469 1659exk salq q S+ ⋅ = + ⋅ =  

 

Teplo vyzařující vnitřní strana čelní stěny Qkombi 

1660kombiQ W=  

 

Výpočet celkového tepla Qexo, které vyzařují vnitřní strany stěn robotu  

641, 2 81,4 1660

2382,6
exo ink ins kombi

exo

Q Q Q Q
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11.3   Návrh chlazení vnitřního prostoru robotu 

Na základě odborných konzultací bude vnitřní prostor robotu chlazen vstřikováním 

stlačeného oxidu uhličitého z tlakové lahve. Expanze reálného plynu z tlakové lahve 

popisuje Joule-Thomson jev. 

Podle České asociace technických plynů se v praxi oxid uhličitý (CO2) v tlakových 

lahvích skladuje při tlaku 2 až 7 MPa, teplota tlakové lahve by neměla překročit 50°C   

a odběr plynu by neměl přesáhnout 10% náplně lahve za hodinu. Tlak p1 v tlakové lahvi 

volím 6 MPa.[14] 

 

Hodnoty vstupující do výpočtu 

Označení Hodnota Jednotka Popis 

to 20 °C Vnitřní teplota robotu 

t1 20 °C Teplota plynu v tlakové lahvi 

p1 6·106 Pa Tlak v tlakové lahvi 

p2 101325 Pa Tlak uvnitř robotu (atmosférický) 

T 293,15 K Teplota plynu za normálního tlaku 

a 0,3643 J·m3·mol-2 Van der Waalsův koeficient pro CO2
[40] 

b 4,27·10-5 m3·mol-1 Van der Waalsův koeficient pro CO2
[40] 

R 8,314 J·mol-1·K-1 Molární plynová konstanta[2] 

ςox 1,977 kg·m-3 Hustota CO2
14 

cp 821 J·kg-1·K-1 Měrná tepelná kapacita za stálého tlaku 
pro CO2

15 
M 44,01 kg·mol-1 Molární hmotnost CO2

16 

V 29,5 l Objem plynu v robotu17 

 

 

 

                                                 

 
14 Příloha D 
15 Příloha D 
16 Příloha D 
17 Příloha H 
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Výpočet Joule-Thomsonova koeficientu  

Joule-Thomsonův jev je adiabatický děj, kdy je entalpie konstantní, ale vnitřní 

energie plynu se při expanzi mění. Úpravou rovnice entalpie a použitím Van der 

Waalsovy rovnice pro reálné plyny je možné použít rovnici:[42] 

2
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Po úpravě stavovou rovnicí:[13] 
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Výpočet celkového tepla Qcelk k odvedení 

Teplo, které vstupuje do vnitřního prostoru robotu, se skládá z tepla tvořeného 

komponenty a z tepla, které sdílí vnitřní strany stěn robotu. 

109 2382,6

2491,6

celk komp exo

celk

Q Q Q

Q W

= + = +

=
 

 

Výpočet potřebného tepla Qox pro ohřátí oxidu uhličitého o 30°C (z 20 na 50°C) 

ox ox pQ m c t= ⋅ ⋅∆  

1,977 0,0295 821 30

1436,5

ox ox p

ox

Q V c t

Q J

ς= ⋅ ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ ⋅

=
 

 

Plyn se za působení tepla Qcelk ohřeje za čas τox: 

1436,5
0,58 sec

2491,6
ox

ox
celk

Q

Q
τ = = =  

 

Výpočet mísení plynu a potřebného množství m2 pro chlazení 

Pro výpočet potřebného množství expandovaného CO2 lze použít vzorec pro 

mísení plynů stejného druhu. [8] [10] 
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Kde t1 je maximální teplota plynu uvnitř robotu, t2 je teplota plynu po expanzi 

z tlakové lahve, mox je hmotnost plynu vyplňující vnitřní prostor robotu a Vexp je 

objem expandovaného plynu za čas τox. 

Při tomto výpočtu je uvažován konstantní tlak i objem plynu uvnitř robotu z důvodu 

použití přetlakového ventilu, jak je popsáno v kapitole 11.5. 
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Výpočet zásoby plynu 

V případě, že by se z tlakové lahve mělo každý čas τox vstřikovat množství oxidu 

uhličitého m2, orientačním výpočtem se dá nadimenzovat objem tlakové lahve nebo 

určit životnost aktivního chlazení. Výpočet vychází z uvedených technických 

parametrů v praxi používané tlakové lahve s katalogovým číslem 0144 od firmy 

Radovan Čihák – Netbell.[43] 

 

Objem tlakové lahve Vl = 6,7 l 

Hmotnost náplně ml = 5 kg 

 

Výpočet hmotnostního průtoku Qm 
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Výpočet zásoby plynu 
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Tímto je porušeno doporučení od České asociace technických plynů o rychlosti 

odebírání plynu z tlakové lahve, jak je uvedeno v úvodu této kapitoly. 
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11.4   Návrh úpravy komponentů robotu 

Jelikož robot Ares nebyl konstruován s ohledem na vyšší teplotu prostředí, v němž 

se má pohybovat, je nutné některé komponenty upravit nebo zaměnit za vhodnější. 

 

Kamera 

Kamera Webcam Pro 9000 je v současném stavu umístěna v odděleném prostoru na 

horním krytu, jak jde vidět na obrázku Obrázek 20. Tento komponent má maximální 

provozní teplotu 34°C. Je tedy nutné, aby byla kamera přesunuta do ochlazovaného 

prostoru. Přesunutí kamery znamená další rozhodnutí – ochlazovaný prostor v robotu 

nesmí překročit 34°C anebo se kamera vymění za vhodnější. 

Se změnou pozice kamery je třeba upravit čelní stěnu robota z důvodu průhlednosti. 

Jak je uvedeno v kapitole 6.2 – k dispozici je izolační sklo, které má výrazně nižší 

emisivitu, tedy odrazivost zářivého tepla. 

 

Návrh vhodnější kamery 

Místo kamery Webcam Pro 9000 navrhuji průmyslovou kameru VD70CS od firmy 

tv servis.[44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato kamera má tedy nejen vyšší pracovní teplotu. Je doplněna o noční vidění 

pomocí 14 IR LED. Cena činí 4980 Kč. 

 

Vlastnost Hodnota 

Rozlišení 500 TV řádků 

Objektiv 3.6 mm  (90°) 

Min. osvětlení 
0,01 lux 

(max. dosvit IR 10 m) 

Krytí IP66  

Počet ovl. os 3 

Pracovní teplota -20°C až +50°C 

Napájení 
12 V / 110 mA 

( s IR max.260 mA ) 

Rozměry Průměr 79 × výška  64 mm 

Obrázek 38 – Kamera VD70CS 
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Svítidla 

Dvě svítidla z plastu jsou připevněna na robotu, jsou tedy v přímém kontaktu 

s horkým prostředím. Je nutný jejich přesun či výměna. Z prostorového hlediska, kdy 

plastová svítidla zabírají relativně dost prostoru, je vhodnější nahrazení LED svítidlem. 

S ohledem na předchozí návrh vhodnější kamery, je třeba uvážit, zda není IR 

osvětlení dostačující. Toto rozhodnutí vyplyne z testování po případné realizaci. 

V případě přesunutí svítidla do chlazeného prostoru robotu se navýší teplo         

Qkomp o teplo vyzařované svítidlem. Podobně jako u kamery, také pro svítidlo je nutné 

zajistit průsvitnost čelní stěny robotu izolačním sklem, jak je uvedeno v kapitole 6.2. 

 

Návrh vhodnějšího osvětlení 

Za plastová svítidla navrhuji LED svítidlo TLZ-D02-3-12V, varianta CREE 18W od 

T-LED s.r.o.[45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena činí 2172 Kč. 

 

Použití tohoto navrhovaného svítidla ovšem není zárukou dobré viditelnosti, 

obzvlášť v případě pohybu robotu v zadýmeném prostředí. 

 

 

 

 

 

 

Vlastnost Hodnota 

Patice MR16, GU5,3 

Napájení 12V AC/DC 

Úhel svitu: 30°/60° 

Příkon 3 x 6W 

Životnost: až 50000h 

Rozměry 80 × 228 × 60 mm 

Obrázek 39 - Svítidlo 
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Pás 

Dosavadní pás odolává teplotě 80°C, jak je už zmiňováno v kapitole 10.2. V tomto 

případě je z důvodu tepelné roztažnosti a riziku svlečení pásu z podvozku nutná výměna 

pásu za vhodnější. Jelikož není žádoucí konstrukční změna podvozku, jako vhodná 

možnost řešení je použití článkovitého řetězu či pásu z materiálu, který má malou 

tepelnou roztažnost. 

 

11.5   Návrh použití tepelně ochranných prvků 

V této kapitole budou popsány a shrnuty možnosti využití některých tepelně 

ochranných prvků a jejich podmínek použití na robotu Ares. 

 

Tepelná izolace stěny 

Tento ochranný prvek výrazně ovlivňuje prostup tepla z vnějšího prostředí do 

vnitřního prostoru robotu. Záleží tedy na skladbě vícevrstvé izolace, přičemž vnější 

vrstva musí mít malou emisivitu ε (řádově 0,01 až 0,1), další vrstvy se musí skládat 

z tepelných izolantů, tedy z materiálů s malou tepelnou vodivostí λ (řádově 0,01 až 0,1 

W·m-1·K-1). 

Hlavní zástupce tepelné izolace výše zmiňovaných charakteristik je protižárový 

oblek proti sálavému teplu, resp. jeho materiálová struktura. Pro zjištění tepelné 

propustnosti je nutné znát tepelné charakteristiky (tepelná vodivost, emisivita povrchu 

ap.), které jsem od výrobců nezískal. Tyto hodnoty lze změřit experimentálně. 

Robot Ares lze osadit tímto oblekem například jak je naznačeno na obrázku 5 – tedy 

použitím cvoků. Technické řešení připevnění obleku zde neřeším. Cena kompletního 

obleku činí cca 40 000 Kč.[46] 

 

Při použití leštěné vnější vrstvy z důvodu odrazu zářivého tepla je nutné pamatovat 

na podmínky v prostředí zásahu robotu. Znečištěním lesklého povrchu prachem či 

sazemi se dramaticky zvýší emisivita materiálu, resp. se sníží schopnost tepelné záření 

odrážet a dojde k většímu pohlcování tepla. 
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Některé výhody a nevýhody použití protižárového obleku proti sálavému teplu 

Výhody Nevýhody 

Šířka izolace do 1 cm Zjištění efektivity pokusem 

Vysoká odolnost tepelnému toku 

(18 kW·m-2·min-1) 

Riziko znečištění a tím zhoršení 

tepelně izolačních vlastností 

Jednoduchá aplikace na současný stav 

robotu Ares 

 

Neomezení vnitřního prostoru robotu  

 

 

Mlžení 

Jak je popsáno v kapitole 6.1 - mlžení, čili rozprašování vodní mlhy lze použít i pro 

ochlazování ploch – tedy stěn robotu. Použití této technologie znamená osazení robotu 

mlžícími tryskami s rozvodem kapaliny, zásobník kapaliny a kompresor pro vytvoření 

tlaku. Přesné výpočty ochlazení povrchu určitým množstvím kapaliny neexistují, 

obzvlášť pokud se jedná o neustálou změnu teploty prostředí a především tepelného 

záření v čase. 

Dle odborného názoru doc. Ing. Zdeňka Kadlece, Ph.D. by tato technologie účinně 

snižovala teplotu povrchu robotu. Další výhodou je do jisté míry vyřešení problému 

znečištěných stěn (problém je popsán v této kapitole v odstavci Tepelná izolace stěny), 

které by byly při mlžení omývány. Snížením teploty povrchu robota by mohlo mít          

i negativní následek – a to ovlivnění teploměru pro sledování teploty okolí. 

Rozsah použití mlžení je úměrný nárokům na odběr proudu z akumulátoru, zásobě 

kapaliny, řízení, prostoru a ceně. 

 

Některé výhody a nevýhody použití mlžení 

Výhody Nevýhody 

Účinné chlazení povrchu robotu Zásobník s kapalinou 

Omývání znečištěného povrchu Riziko ovlivnění teploměrů 

 Omezení vnitřního prostoru robotu 

 Vyšší odběr proudu kompresorem 
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Chlazení plynem 

Použití tohoto typu aktivního chlazení má řadu výhod. Expandováním plynu 

z tlakové lahve dochází k jeho ochlazování. Pro rozmístění komponentů to tedy 

znamená, že vývod z lahve nesmí být v blízkosti těch komponentů, které jsou náchylné 

na rychlé změny teploty nebo na teploty pod bodem mrazu. V modelovém případu, jak 

je uveden v kapitole 11.3 má expandovaný oxid uhličitý teplotu -21,82°C. 

Nároky na robot jsou hlavně prostorové a hmotnostní. Například tlaková láhev 

s objemem 6,7 litru a 5 kg náplní váží 16 kg, je vysoká 60 cm, o průměru do 20 cm.[43] 

Vstřikování plynu do vnitřního prostoru znamená odvádění přetlaku do okolí. 

Osazením vrchní stěny robotu přepouštěcím ventilem se zaručí atmosférický tlak uvnitř 

robotu. 

Cena uvedené tlakové lahve činí cca 2400 Kč. 

 

Některé výhody a nevýhody použití chlazení plynem 

Výhody Nevýhody 

Účinné chlazení Rozměrové nároky 

Jednoduché řízení Omezená zásoba plynu 

Malé nároky na akumulátor  

 

 

Řídící subsystém 

Nároky na řídící subsystém jsou adekvátní použitím aktivních tepelně ochranných 

prvků. Může se tedy jednat o ovládání ventilu tlakové lahve, řízení rozprašování – 

mlžení, zpracování teplotních údajů ap. 

V případě, že bude chlazení realizováno vstřikováním plynu v určitých intervalech, 

ale i v případě kontinuální expanze, je nutné vhodně stanovit maximální teplotu 

vnitřního prostoru robotu a to z důvodu zpožďování naměřené hodnoty teploměrem. 

Řízením ventilu tlakové lahve lze kontrolovat stav a zbývající objem v lahvi. 
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Přívodní hadice 

S ohledem na současnou komunikaci operátora s robotem Ares – tedy přes Wi-Fi 

(viz kapitola 5), se nabízí možnost použití přívodní hadice, kterou by robot odvíjel 

s rostoucí vzdáleností operátor – robot. Touto hadicí by proudily zásoby chladících 

médií, energie nebo také informace. Robot v případě použití přívodní hadice ztrácí 

autonomnost, je odlehčován o zásoby chladících médií, ale je zároveň zatěžován 

navíjecím zařízením a hadicí. 

 

Některé výhody a nevýhody použití přívodní hadice 

Výhody Nevýhody 

Odlehčení robotu od zásobníků Ztráta mobility robotu 

Možná neomezená dodávka 

energie od operátora 
Zátěž pro robot 

 Nebezpečí uvíznutí hadice v členitém terénu 

 

 

Senzorický subsystém 

Pro dobrou orientaci robota je důležité použití kamery i v zakouřeném prostředí. 

Použitím kamery (viz kapitola 11.4) s tzv. nočním režimem, tedy s infračervenými 

LED, se dá tento problém zakouřeného prostředí vyřešit. 

Zásadní senzor v problematice tepelné ochrany je teploměr. Je zapotřebí nejméně 

dvou teploměrů – pro snímání teploty okolí a teploty vnitřního prostoru robotu 

s komponenty, které jsou na teplotu náchylné. Při výběru vhodných teploměrů by měl 

být kladen důraz na rychlost a přesnost zjištění teploty. Důležitá je také poloha 

teploměrů v robotu. Neměly by být špatně ovlivněny např. mlžením, těsnou blízkostí 

vývodu z tlakové lahve ap. Cena použitelných teploměrů pro tuto aplikaci nepřesahuje 

2000 Kč. 
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Úprava konstrukce robotu 

Úprava současného stavu robotu bude záviset na použití tepelně ochranných prvků  

a na změně polohy komponentů. V případě přemístění kamery a svítidla do vnitřního 

prostoru robotu bude nutné zajistit průhlednost části čelní stěny pomocí izolačního skla 

(viz ilustrativní obrázek 41).  

 

Obrázek 40 – Přemístění kamery 

 

Použití technologie mlžení nebo chlazení plynem znamená pro otázku konstrukce 

upevnění ventilů, trysek a zásoby kapaliny či plynu – tlakové lahve. 

Připevnění izolační vrstvy na stěny robotu může být různé, avšak je třeba brát ohled 

na vysokou teplotu izolace a tedy i spoje se stěnou. Návrh připevnění je naznačen v této 

kapitole v odstavci Tepelná izolace stěny. 
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12  Závěr 

Zhodnocení diplomové práce 

Smyslem této diplomové práce bylo navrhnout řešení tepelné ochrany pro robot 

Ares a tím zvýšit jeho počet možných servisních úloh. Výchozí požadavek pro návrh 

byl provoz robotu v prostředí se zvýšenou teplotou – až 300°C. Návrh ochrany tedy 

spočíval nejen v odolávání tepelným účinkům okolí, ale také v udržení provozní teploty 

vnitřního prostoru robotu. 

Tato práce zdaleka nevystihuje všechny detaily, které jsou s rozsáhlou 

problematikou tepelné ochrany spojeny. V zadaném čase jsem se snažil vystihnout to 

podstatné, co ovlivňuje náhled na tepelnou ochranu - čili například jaké aktivní či 

pasivní prvky lze použít, které materiály jsou pro tepelnou izolaci vhodné, možnosti 

chlazení a další. Stejně tak výpočet modelového případu byla ukázka postupu řešení při 

navrhování. V této práci tedy není finální návrh tepelné ochrany, leč shrnutí možností 

řešení. Pro přesnější analýzu problematiky je vhodné použít software, které jsou 

uvedeny v kapitole 7. Simulací ve speciálním softwaru by se dosáhlo přesnějších 

výsledků a zahrnuly by se všechny vlivy výpočtu kompaktněji. 

 

Popis diplomové práce 

V úvodu práce jsou popsány způsoby a výpočty šíření tepla, je provedena hrubá 

analýza požáru a je představeno několik robotů, které mají s tímto tématem společné 

rysy. Další krok byl popsání využitelných prvků, které můžou robot chladit nebo 

snižovat tepelné účinky z okolí působící na robot. Jedná se o aktivní a pasivní prvky, 

tedy možnosti chlazení a tepelně izolační materiály. Závěr rešerše je věnován přehledu 

možností tepelné analýzy robotu, tedy využití softwaru. 

Další část práce patří teplotní analýze robotu Ares, ve které jsou popsány 

komponenty významné pro návrh tepelné ochrany. Z tohoto popisu vzešla nejnižší 

maximální provozní teplota, kterou má kamera Webcam Pro 9000. Ta je ale                   

v současném stavu mimo vnitřní prostor robotu, proto rozhodující teplota a tedy 

hraniční teplota vnitřního prostoru robotu je 50°C, což je maximální provozní teplota 

měničů i-Drive. Měření reálných teplot komponentů při plném provozu robotu Ares 

jsme díky spolupráci s doc. Ing. Zdeňkem Kadlecem, Ph.D. (t. č. zástupce vedoucího 

katedry energetiky) provedli termokamerou. Snímky a výsledky měření jsou přiloženy  



Návrh tepelné ochrany mobilního robotu  Diplomová práce  

 

VŠB-TUO 2011  65  

 

v příloze H. Nejvyšší teplotu měl motor s převodovkou Atas - 78,9°C, měniče i-Drive 

měly povrchovou teplotu 30°C. Na základě těchto hodnot je v další kapitole vypočtené 

celkové teplo, které komponenty sdílí s okolím - tedy s vnitřním prostorem robotu. Toto 

teplo má hodnotu 109 W. 

Následně po odborných konzultací s panem Kadlecem a Ing. Zbyszkem Szeligou, 

Ph.D. (t. č. akademický pracovník katedry energetiky) je v této práci navržena tepelně 

izolační stěna robotu. Pro výpočet prostupu tepla touto stěnou je zvolen modelový 

případ, který počítá s extrémními podmínkami, které zahrnují nejen zvýšenou teplotu 

okolí, ale také záření plamene. Tímto výpočtem je určeno kolik tepla vstupuje skrz 

stěnu do vnitřního prostoru robotu. Vypočtené teplo od komponentů a prostoupené teplo 

skrz stěnu byla hlavní hodnota pro návrh chlazení. 

Závěr předkládané práce se zabývá náhradou některých stávajících komponentů 

robotu Ares, které omezují celou soustavu. Tato kapitola také popisuje možnosti             

a podmínky použití tepelně ochranných prvků. 

 

Zhodnocení a popis dosažených výsledků 

Navrhovaná tepelná ochrana se skládá ze dvou hlavních celků - a to tepelně izolační 

stěna a chlazení vnitřního prostoru robotu. Pro redukci průchodu tepla stěnou z okolí se 

doporučuje použít materiál z protižárového obleku např. od firmy Marek Burian - 

Pyrotex Dačice. Tento materiál má vnější vrstvu lesklou (dobrá odrazivost záření)          

a vnitřní vrstvu s malou tepelnou vodivostí. Jelikož od výrobců nejsou k dispozici 

hodnoty tepelných koeficientů pro výpočet prostupu tepla protižárovým oblekem, 

výpočet je proveden ilustrativně na složené tepelně-izolační stěně. Výpočet prostupu 

tepla stěnou uvažuje tuto modelovou situaci: robot je v prostředí o teplotě 300°C a je      

2 metry od plamene o teplotě 1000°C. Robot má stěny z leštěného hliníku a minerální 

vaty. Výpočet určil velikost zářivého tepla a tepla předaného na stěny robotu konvekcí. 

Největší podíl na tepelném toku má sálavá složka z plamene. Teplo, které prostoupí až   

k vnitřní straně robota tuto stěnu ohřeje na 113,4°C. Tato stěna sdílí s vnitřním 

prostorem robotu více jak dvojnásobek tepla, které sdílí vlastní komponenty robotu. 

Celkové teplo, které se každou sekundou – dle modelového případu – přivede do 

vnitřního prostoru robotu, je 2382,6 W. 

Chlazení vnitřního prostoru robotu o objemu 29,5 litru je navrženo vstřikováním 

stlačeného oxidu uhličitého. Tento plyn bude v tlakové lahvi o objemu 6,7 litru pod 
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tlakem 6 MPa. Za pomoci Mgr. Jany Trojkové, Ph.D. (t. č. akademický pracovník 

institutu fyziky) je podle Joule-Thomsonova jevu a Van der Waalsovy rovnice 

výpočtem určena teplota expandovaného plynu CO2 z tlakové lahve do vnitřního 

prostoru robotu s atmosférickým tlakem. Teplota takového plynu je -21,82°C. 

Výpočtem mísení plynu za konstantního tlaku a výpočtem hmotnostního průtoku plynu 

z tlakové lahve je určena životnost zásoby plynu na 1 minutu a 9,3 sekundy. 

Vzhledem k tomu, že některé komponenty jsou v současném stavu připevněny na 

robotu a jsou náchylné na vysokou teplotu, je navržena jejich výměna. Jedná se             

o svítidlo, kameru a pás na podvozku. První dva zmiňované komponenty je třeba 

přemístit do vnitřního prostoru robotu, čímž se ovšem navýší sdílené teplo od 

komponentů. Místo dosavadní kamery jsem je navržena kamera VD70CS, která má 

provozní teplotu až 50°C. Disponuje IR LED pro režim nočního vidění, čímž se řeší 

problém viditelnosti v zakouřeném prostředí. Místo stávajících plastových svítidel je 

navržené použít LED svítidlo TLZ-D02-3-12V. Výměna postihne i pás na podvozku. 

Jako další možnost tepelné ochrany je uvedena technologii mlžení, při které se nejen 

výrazně ochlazuje, ale také omývá povrch robotu a tím zachovává dobré tepelné 

charakteristiky materiálu. 

Nároky na řízení navrhované tepelné ochrany spočívají převážně ve sledování teplot 

a včasném otevřením ventilu tlakové lahve, popř. jeho regulaci. V případě použití 

technologie mlžení se nároky na řízení navyšují o ovládání mlžících trysek. Teplotní 

senzory budou v robotu minimálně dva - pro měření okolní teploty a vnitřní teploty.     

K vyrovnávání tlaků vnitřního prostoru robotu s okolím bude sloužit přepouštěcí ventil 

umístěný v horní stěně robotu. 

Energetické nároky na robot Ares, resp. na jeho akumulátory se nijak dramaticky, 

použitím tepelné ochrany, nenavýší. Závisí na počtu použitých aktivních prvků 

chlazení. Avšak nepřímo se tyto nároky navýší o hmotnost subsystému chlazení             

a tepelné izolace stěny, kvůli čemuž se zkrátí doba provozu robotu. 

Prostorové požadavky na robot Ares závisí na použitém chlazení, na velikosti 

zásoby chladícího média, na použití mlžení ap. Základní konstrukce robotu zůstane 

prakticky nezměněna. Zásah do konstrukce je, v návrhu, změna pozice kamery a svítidla 

a tím i nutnost vytvoření průhledné stěny. 

Navržená tepelná ochrana odpovídá základním požadavků uvedeným                       

v požadavkovém listu. Jelikož je v tomto listě uveden jako zdroj tepla jen od 
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komponentů a okolních 300°C, v příloze F je přiložen výpočet pouze pro tyto hodnoty, 

tak aby byly splněny tyto hlavní požadavky. Maximální tloušťka tepelné izolace stěny je 

dodržena v případě použití materiálu protižárového obleku. Hmotnost subsystému 

chlazení a tepelné izolace stěny nepřesáhne nosnost robotu. Doba pobytu robotu            

v prostředí se zvýšenou teplotou závisí na zásobě chladícího média. V případě použití 

chlazení vstřikováním oxidu uhličitého z tlakové lahve lze tuto dobu zvýšit navýšením 

tlaku v tlakové láhvi až ke kritickému tlaku, který je 7,39 MPa. Cenové nároky na 

tepelnou ochranu znamenají pořízení tlakové lahve za cca 2400 Kč, pořízení materiálu 

protižárového obleku (tento oblek stojí cca 40000 Kč) a senzorického subsystému za 

cca 5000 Kč. 
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Příloha C: Fyzikální vlastnosti suchého vzduchu 

Příloha D: Fyzikální parametry plynů 

Příloha E: Tabulka hodnot konstant C a n 

Příloha F: Výpočet chlazení dle požadavkového listu 

Příloha G: Tabulka emisních součinitelů 

Příloha H: Přiložené CD 

 3D model robotu Ares v Pro/ENGINEER - 01_ares.asm 

 Výsledky měření termokamerou – termokamera.pdf 

 Závěrečná zpráva o certifikaci SPO2D - SPO2D_protokol.doc 

 Diplomová práce v textové podobě 

 Záznam o závěrečné práci 
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Příloha A: E-mailová komunikace s Logitech EMEA Support 
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Příloha B: E-mailová komunikace se společností ATAS 
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Příloha C: Fyzikální vlastnosti suchého vzduchu[6] 
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Příloha D: Fyzikální parametry plynů[9] 
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Příloha E: Tabulka hodnot konstant C a n[7] 
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Příloha F: Výpočet chlazení dle požadavkového listu 

 

Tento výpočet využívá stejné hodnoty, jako jsou použity při výpočtu v kapitole 

11.3. Výpočet uvažuje situaci, kdy robot je v prostředí s teplotou 300°C a má na stěnách 

tepelně izolační vrstvy, jak je popsáno v kapitole 11.2. 

 

Výpočet tepla Q, které otepluje vnitřní prostor robotu 

109 641,2 81, 4

831,6

komp ink insQ Q Q Q

Q W

= + + = + +

=
 

 

Výpočet potřebného tepla Qox pro ohřátí oxidu uhličitého o 30°C (z 20 na 50°C) 

ox ox pQ m c t= ⋅ ⋅∆  

1,977 0,0295 821 30

1436,5

ox ox p

ox

Q V c t

Q J

ς= ⋅ ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ ⋅

=
 

 

Plyn se za působení tepla Q ohřeje za čas τox: 

1436,5
1, 44 sec

831,6
ox

ox

Q

Q
τ = = =  

 

Výpočet mísení plynu a potřebného množství m2 pro chlazení 

( )

3 3
1 2 2 1

2
2 2

2

58,3 10 50 58,3 10 20

20 21,82

0,04182

ox ox ox o
o

ox o

m t m t m t m t
t m

m m t t

m kg

− −⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
= ⇒ = =

+ − − −

=

 

2
exp

3
exp

0,04182

1,977

0,02115 21,15

ox

m
V

V m l

ρ
= =

= =

 

 

Objem tlakové lahve Vl = 6,7 l 

Hmotnost náplně ml = 5 kg 

 

Výpočet hmotnostního průtoku Qm 
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2

1

0,04182

1, 44

0,029

m
ox

m

m
Q

Q kg s

τ
−

= =

= ⋅

 

 

Výpočet zásoby plynu 

5

0,0721

172 sec 2 min 52,2 sec

l
živ

m

živ

m

Q

a

τ

τ

= =

= =
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Příloha G: Tabulka emisních součinitelů[1] 
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Epilog 

 

Tímto chci poděkovat všem, kteří svým bytím přispěli k utvoření této diplomové práce. 
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doc. Ing. Kadlec Zdeněk, Ph.D. – za věnovaný čas pro měření a konzultace 

Mgr. Trojková Jana, Ph.D. – za pomoc při výpočtech 

Ing. Ján Babjak – za věnovaný čas pro měření 

doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. – za donucování k činnosti na této práci 

Bc. Moravec Jan – za poskytnutí literatury a konzultace 

Mgr. Maláčová Jana – za korekturu 

Bc. Kopec Petr – za odborné připomínky k této práci 

Bc. Duffek Zdeněk – za odborné připomínky k této práci 

Moravcová Hana – za motivační podporu 
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