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Hlavní přednost využití kompozitů v konstrukci robotů spočívá ve snížení hmotnosti 
a momentu setrvačnosti jejich konstrukce při zachování nebo zvýšení její tuhosti.  

V úvodu diplomové práce je provedena analýza současného stavu v oblasti kompozitních 
materiálů. Ze specifikace možného využití kompozitů v jednotlivých ústrojích robotů je 
vybráno zaměření diplomové práce na aplikaci uhlíkových laminátů v konstrukci horního 
ramene průmyslového robotu. 

Dále jsou navrženy dvě varianty konstrukčního řešení horního ramene. Jejich porovnáním 
je vybrána optimálnější varianta, která je konstrukčně řešena a doložena potřebnými výpočty, 
3D modelem horního ramene v systému Pro/ENGINEER a jeho sestavným výkresem. Návrh 
ramene obsahuje konstrukci laminátových dílů a jejich spojů s kovovými koncovkami. 
Laminátový nosný profil je porovnán s profily z konvenčních materiálů.  
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The main advantage of composite usage in the construction of robots lies in the weight 
reduction and the decrease of moment of inertia of their structure while its stiffness remains 
unchanged or even increases. 

In the introduction of this diploma thesis, the analysis of the state of the art in the field of 
composite materials is performed. From the specification of possible usage of composites in 
the individual mechanisms of robots, the scope of the diploma thesis is chosen to focus on the 
application of carbon fibre laminates in the construction of the upper arm of an industrial 
robot. 

Then, two alternatives for the structural design of the upper arm are proposed. Based on 
their confrontation, more superior alternative is selected. This alternative is structurally 
designed, and essential calculations, a 3D model of the upper arm in Pro/ENGINEER package 
and the assembly drawing of the upper arm are given. The concept of the arm includes the 
design of laminate components and their attachments to metal end pieces. A load-bearing 
laminate profile is compared with profiles made of conventional materials. 
  

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce panu prof. Ing. Jiřímu 

Skařupovi, CSc. za jeho vstřícnost, čas strávený konzultacemi a za věcné připomínky 

a náměty k řešení problematiky diplomové práce. 



Obsah diplomové práce  
 

Seznam použitého značení .................................................................................................... 10 

1 Úvod.............................................................................................................................. 13 

2 Analýza současného stavu v oblasti kompozitních materiálů..................................... 14 

2.1 Definice, charakteristiky a význam kompozitního materiálu ...................................... 14 

2.2 Rozdělení kompozitů a jejich využitelnost v konstrukci robotů .................................. 17 

2.2.1 Částicové (partikulové) kompozity ....................................................................... 18 

2.2.2 Vláknové kompozity ............................................................................................ 20 

2.3 Vláknové kompozity s polymerní matricí................................................................... 22 

2.4 Technologie výroby vláknových kompozitů s polymerní matricí................................ 26 

2.4.1 Technologie výroby vláknových kompozitů s reaktoplastickou matricí................. 26 

2.4.2 Technologie výroby vláknových kompozitů s termoplastickou matricí ................. 32 

2.5 Přehled aplikací vláknových kompozitů v konstrukci robotů...................................... 33 

3 Analýza a specifikace řešeného problému ................................................................... 36 

3.1 Identifikace požadavků na konstrukci prvků robotů ................................................... 36 

3.2 Důvody využití vláknových kompozitů s polymerní matricí (laminátů)        

v konstrukci robotů.................................................................................................... 37 

3.3 Specifikace možného využití kompozitů v subsystémech konstrukce robotů .............. 38 

3.4 Specifikace zadání diplomové práce .......................................................................... 41 

3.5 Specifikace dílčích funkcí a orgánová struktura horního ramene                

z konvenčních materiálů ............................................................................................ 42 

3.6 Charakteristické znaky ramen z konvenčních materiálů ............................................. 43 

3.7 Morfologická matice.................................................................................................. 45 

4 Varianty principielního řešení konstrukce horního ramene s využitím laminátů ..... 47 

4.1 Varianta A – Pevný (stacionární) kompozitní nosný profil ......................................... 48 

4.2 Varianta B – Otočný kompozitní nosný profil ............................................................. 49 

4.3 Volba varianty principielního řešení pro konstrukci ramene s využitím laminátů ....... 50 

5 Výpočtový model průmyslového robotu a jeho parametry ........................................ 51 

5.1 Způsob stanovení max. úhlových zrychlení jednotlivých stupňů volnosti ................... 54 

5.2 Hodnoty zatížení v uvedených místech konstrukce horního ramene ........................... 55 

6 Doporučení pro aplikaci laminátů v konstrukci ramen robotů.................................. 56 

6.1 Faktory pro volbu vhodného materiálu....................................................................... 56 

6.2 Doporučení pro návrh konfigurace (skladby) laminátu............................................... 59 

6.3 Postup návrhu geometrických parametrů dílu............................................................. 61 



6.4 Způsoby spojování laminátu s ostatními díly.............................................................. 64 

6.5 Možnosti povrchových úprav polymerních kompozitů ............................................... 69 

7 Návrh horního ramene robotu s aplikací laminátů..................................................... 70 

7.1 Rozbor zatížení jednotlivých součástí konstrukce ramene .......................................... 71 

7.2 Návrh strojních součástí a komponent ramene ........................................................... 73 

7.2.1 Volba harmonických převodovek ......................................................................... 73 

7.2.2 Návrh mechanických převodů .............................................................................. 75 

7.2.3 Návrh hřídelů a jejich spojů s náboji..................................................................... 76 

7.2.4 Návrh ložisek ....................................................................................................... 76 

7.2.5 Volba spojek mezi servomotorem a hřídelem ....................................................... 77 

7.3 Návrh laminátových dílů ramene ............................................................................... 78 

7.3.1 Volba výchozího materiálu – uhlíkového prepregu............................................... 78 

7.3.2 Návrh laminátového nosného profilu .................................................................... 79 

7.3.3 Srovnání nosných profilů z různých materiálů ...................................................... 91 

7.3.4 Návrh lepeného spoje laminátového nosného profilu s kovovými koncovkami ..... 94 

7.3.5 Návrh dutých hřídelů 5. a 6. DOF......................................................................... 96 

7.4 Návrh servomotorů os orientačního ústrojí............................................................... 100 

7.5 Volba technologie výroby laminátových dílů ........................................................... 104 

7.6 Montáž sestavy navrženého horního ramene ............................................................ 104 

8 Závěr a zhodnocení výsledků ..................................................................................... 105 

9 Seznam použitých pramenů ....................................................................................... 108 

10 Seznam příloh............................................................................................................. 111 

 

   

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 



Seznam použitého značení 
 

Značka Jednotka Popis 

4a


 m.s-2 vektor zrychlení počátku souřadného systému článku 4 (0x4y4z4) 

 NPb NPa y


 m.s-2 vektor zrychlení bodu střednice nosného profilu daného proměnnou yNP 
v bázovém souřadném systému (0xbybzb) 

B mm šířka valivého ložiska 
C kN základní dynamická únosnost valivého ložiska 
C0 kN základní statická únosnost valivého ložiska 
D mm vnější průměr valivého ložiska 
Da mm vnější průměr ložiska se zkříženými válečky 

DltDHi mm vnější průměr laminátové trubky dutého hřídele i-tého stupně volnosti 
DM mm roztečný průměr válečků ložiska se zkříženými válečky 
DNP mm vnější průměr nosného profilu                                 

d mm vnitřní průměr valivého ložiska 

 NP NPd F y


 N vektor síly od spojitého zatížení ( )NP NPf y


 působící na element nosného profilu 
daný proměnnou yNP   

di mm vnitřní průměr ložiska se zkříženými válečky 
dNP mm vnitřní průměr nosného profilu 
E1tah GPa longitudinální modul pružnosti prepregu v tahu                                 
E2tah GPa transverzální modul pružnosti prepregu v tahu                                 
E3tah GPa modul pružnosti v tahu kolmý na vrstvu prepregu 
Fa N axiální síla zachycená ložiskem 
Fr N radiální síla zachycená ložiskem 

SOUF


 N vektor zátěžné síly nosného profilu od následujících částí konstrukce horního 
ramene (včetně objektu manipulace) 

( )NP NPf y


 N.m-1 vektorová funkce proměnného spojitého zatížení nosného profilu v důsledku 
translačního zrychlení 

fs - součinitel statické bezpečnosti ložiska se zkříženými válečky 
fT - teplotní součinitel ložiska se zkříženými válečky 
fw - součinitel charakteru zatížení ložiska se zkříženými válečky 

G12 MPa modul pružnosti prepregu ve smyku v rovině symetrie 1-2 
G13 MPa modul pružnosti prepregu ve smyku v rovině symetrie 1-3 
G23 MPa modul pružnosti prepregu ve smyku v rovině symetrie 2-3 
H mm šířka ložiska se zkříženými válečky 
ij - převodový poměr j-tého převodu nebo převodovky i-tého stupně volnosti 
J kg.m2 moment setrvačnosti příslušné součásti nebo skupiny součástí 

JkiDOF kg.m2 moment setrvačnosti k-té skupiny součástí (hřídele včetně nábojů) i-tého stupně 
volnosti 

JmiDOF kg.m2 moment setrvačnosti m-té skupiny součástí (hřídele včetně nábojů) i-tého stupně 
volnosti 

k - poměr úhlové dráhy rozběhu (resp. brzdění) a rozsahu pohybu osy polohovacího 
ústrojí 

kkm - bezpečnost k mezi kluzu pro konvenční materiály 
kl - bezpečnost pro laminátové díly 
kls - koeficient zahrnující poloviční využití plochy lepeného spoje                                 

klsNP - součinitel bezpečnosti lepeného spoje nosného profilu                                 



Značka Jednotka Popis 

kou - poměr úhlové dráhy rozběhu (resp. brzdění) a rozsahu pohybu osy orientačního 
ústrojí 

L - vypočtená základní trvanlivost ložiska se zkříženými válečky 
L10h h vypočtená základní hodinová trvanlivost ložiska 
Lh h požadovaná trvanlivost ložiska 
Lmh h vypočtená modifikovaná hodinová trvanlivost ložiska 
llsNP mm délka lepeného spoje nosného profilu                                 
lltDHi mm délka laminátové trubky dutého hřídele i-tého stupně volnosti 
lNP mm délka nosného profilu                                 

dNPM


 Nm vektor dynamického momentu nosného profilu v důsledku úhlového zrychlení 

MhpiDOFmax Nm maximální výstupní moment harmonické převodovky i-tého stupně volnosti 
Mi Nm moment na výstupu i-tého stupně volnosti 

MkiDOF Nm kroutící moment přenášený k-tou součástí (hřídelí) i-tého stupně volnosti  
(od jeho výstupu) 

Mkl Nmm klopný moment zachycený ložiskem se zkříženými válečky 
MmiDOFekv Nm potřebný ekvivalentní moment servomotoru i-tého stupně volnosti                                
MmiDOFmax Nm potřebný maximální moment servomotoru i-tého stupně volnosti                                

SOUM


 Nm vektor zátěžného momentu nosného profilu od následujících částí konstrukce 
horního ramene (včetně objektu manipulace) 

MvsiDOFmax Nm maximální moment přenášený vlnovcovou spojkou i-tého stupně volnosti 
mNP kg hmotnost nosného profilu 

nhpiDOFmax min-1 maximální vstupní otáčky harmonické převodovky i-tého stupně volnosti 

ninmax min-1 přípustné maximální vstupní otáčky harmonické převodovky  
(uvedené v katalogu výrobce)  

nkiDOF min-1 otáčky k-té součásti (hřídele) i-tého stupně volnosti 
nmiDOFmax min-1 potřebné maximální otáčky servomotoru i-tého stupně volnosti                                

P0 N statické ekvivalentní zatížení ložiska se zkříženými válečky 
PC N dynamické ekvivalentní zatížení ložiska se zkříženými válečky 

PkiDOF W výkon přenášený k-tou součástí (hřídelem) 
PmiDOFekv W potřebný ekvivalentní výkon servomotoru i-tého stupně volnosti                                

pl mm přemístění koncového bodu střednice laminátového nosného profilu 

 NPb NPp y


 m vektor bodu střednice nosného profilu daného proměnnou yNP 

poc mm přemístění koncového bodu střednice nosného profilu z konstrukční oceli 
pp mm poměrné přemístění koncového bodu střednice nosného profilu 

psAl mm přemístění koncového bodu střednice nosného profilu z hliníkové slitiny 
Re MPa mez kluzu konstrukční oceli 

Rp0,2 MPa smluvní mez kluzu hliníkové slitiny 
TKNj Nm jmenovitý moment j-té velikosti (série) vlnovcové spojky (uvedený v katalogu) 

TR Nm opakovatelný špičkový výstupní moment harmonické převodovky  
(uvedený v katalogu výrobce) 

tir s doba rozběhu i-tého stupně volnosti z klidu na jeho maximální úhlovou rychlost  
tltDHi mm tloušťka stěny laminátové trubky dutého hřídele i-tého stupně volnosti 
tNP mm tloušťka stěny (tloušťka laminátu) nosného profilu  

4


 rad.s-2 vektor úhlového zrychlení článku 4 

 i rad.s-2 úhlové zrychlení na výstupu i-tého stupně volnosti 



Značka Jednotka Popis 
imax rad.s-2 maximální úhlové zrychlení na výstupu i-tého stupně volnosti 

miDOFmax rad.s-2 potřebné maximální úhlové zrychlení servomotoru i-tého stupně volnosti                                

 j - účinnost j-tého převodu nebo převodovky i-tého stupně volnosti 

12, 13, 23 - Poissonova čísla prepregu 

 kg.m-3 jmenovitá hustota prepregu 

1 MPa napětí příslušné laminy v podélném směru (longitudinální) 

2 MPa napětí příslušné laminy v příčném směru (transverzální)  

P1 MPa longitudinální pevnost prepregu v tahu 

P2 MPa transverzální pevnost prepregu v tahu 

Pd1 MPa longitudinální pevnost prepregu v tlaku 

Pd2 MPa transverzální pevnost prepregu v tlaku 

Roc MPa maximální redukované napětí dle HMH nosného profilu z konstrukční oceli 

RsAl MPa maximální redukované napětí dle HMH nosného profilu z hliníkové slitiny  

12 MPa smykové napětí příslušné laminy v rovině symetrie 1-2  

lsNP MPa celkové smykové napětí v lepeném spoji nosného profilu 

lsNP1 MPa smykové napětí v lepeném spoji nosného profilu od axiální síly  

lsNP2 MPa smykové napětí v lepeném spoji nosného profilu od kroutícího momentu  

P12 MPa pevnost prepregu ve smyku v rovině symetrie 1-2  

Pl MPa pevnost lepidla ve smyku  
φi ° rozsah pohybu i-tého stupně volnosti 
φl ° maximální úhel zkroucení laminátového nosného profilu 
φoc ° maximální úhel zkroucení nosného profilu z konstrukční oceli 
φsAl ° maximální úhel zkroucení nosného profilu z hliníkové slitiny 

4


 rad.s-1 vektor úhlové rychlosti článku 4 

 i rad.s-1 úhlová rychlost na výstupu i-tého stupně volnosti 

imax rad.s-1 maximální úhlová rychlost na výstupu i-tého stupně volnosti 
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1 Úvod 
 

Stejně jako při návrhu výrobních strojů a zařízení se také při navrhování průmyslových 

a servisních robotů dostává konstruktér do situace, která často vyžaduje snižování setrvačných 

parametrů (hmotnosti a momentu setrvačnosti) vlastní konstrukce při zachování nebo zvýšení 

její tuhosti. Tento požadavek, který je v souladu se současným trendem zvyšování dynamiky 

těchto zařízení, je možné při využití konvenčních materiálů splnit jen v omezené míře. Právě 

z tohoto důvodu je snahou řady výzkumných institucí a výrobců na celém světě využít           

v těchto konstrukcích materiály nekonvenční, které byly donedávna doménou především 

leteckého a kosmického průmyslu. Z těchto materiálů se začínají vzhledem k rozvoji 

výrobních technologií a zvyšování jejich cenové dostupnosti prosazovat v oblasti konstrukce 

strojů a robotů především kompozitní materiály, jejichž aplikace pozitivně ovlivňuje užitné 

vlastnosti zařízení. 

V souvislosti s možností cíleně řídit anizotropii, tzn. řídit vlastnosti v příslušných 

směrech, hrají v této oblasti specifickou roli vláknové kompozity s polymerní matricí. Jejich 

správným návrhem je možné získat materiál „šitý na míru“ dané aplikaci. Kromě jiných 

pozitivních vlastností disponují polymerní kompozity tolik žádanou kombinací vysoké tuhosti 

při nízké měrné hmotnosti. 

Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti užití kompozitních materiálů v konstrukci 

subsystémů robotů. Kompozitní materiál vhodný pro toto odvětví bude navržen na základě 

provedené analýzy současného stavu v oblasti kompozitních materiálů z hlediska jejich 

možného užití ve stavbě robotů a s ohledem na profilující požadavky prvků robotů. Příklad 

aplikace kompozitů, jejich okolností a návrhový postup kompozitních dílů s využitím modulu 

Pro/MECHANICA STRUCTURE bude demonstrován na konstrukčním řešení subsystému 

polohovacího ústrojí průmyslového robotu vybraného na základě přehledu možného využití 

těchto materiálů v konstrukci robotů po konzultaci s vedoucím diplomové práce. Toto řešení 

bude zpracováno v podobě 3D modelu v CAD systému Pro/ENGINEER včetně sestavného 

výkresu vybraného subsystému a doloženo potřebnými výpočty v rozsahu stanoveném 

vedoucím diplomové práce. 
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2 Analýza současného stavu v oblasti kompozitních materiálů 
 

2.1 Definice, charakteristiky a význam kompozitního materiálu  
 
 Kompozitní materiál (zkráceně kompozit) je obecně definován jako materiál složený 

z minimálně dvou fází (složek) s rozdílnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejichž 

řízeným spojením vznikne zcela nový materiál – kompozit s unikátními vlastnosti, které nemá 

sama o sobě žádná z jeho fází (složek) a nelze jich dosáhnout ani prostou sumací ([1], [2]). 

 Tento jev, kdy je získán materiál s podstatně lepšími vlastnostmi, než jakými disponují 

jednotlivé složky, se nazývá synergický efekt (viz obr. 1) ([3], [4]). Kompozity tvoří jedna 

nebo více obecně nespojitých fází rozmístěných ve fázi spojité. Diskontinuitní (nespojitá) fáze 

má obvykle vyšší tvrdost, pevnost a tuhost než fáze spojitá a nazývá se výztuž (plnivo), 

zatímco spojitá fáze se označuje jako matrice (pojivo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 1  Schéma synergického chování složek kompozitu ([3]) 
 

 Vlastnosti kompozitů jsou obecně do značné míry ovlivňovány vlastnostmi svých 

materiálových složek (fází), jejich koncentrací, distribucí, tvarem a velikostí výztužných 

elementů související s kvalitou interakce mezi výztuží a matricí ([4]). Důležitou vlastností je 

také orientace vyztužení ovlivňující anizotropii kompozitu, která je chápána jako závislost 

vlastností na směru. Tato vlastnost nabývá na významu zejména u vláknových kompozitů se 

spojitými vlákny, u kterých je možné dosáhnout požadované anizotropie kompozitu 

(resp. kompozitního dílu) jeho vhodným návrhem a volbou vhodné výrobní technologie.  

 Výzkum a vývoj v oblasti kompozitních materiálů je zaměřen na získávání materiálů 

s vlastnostmi požadovanými danou aplikací, pro kterou jsou tyto materiály určeny. Na 

základě filozofie návrhu kompozitů se dá říci, že kompozitní materiál je materiál               

„šitý na míru“. Při návrhu výrobku s využitím pouze konvenčních materiálů (kovy, keramika, 
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sklo a plasty), spojených se specifickými vlastnostmi a výrobními technologiemi, jsou do 

značné míry ovlivněny užitné vlastnosti výrobku. Od tohoto klasického a využívaného 

postupu návrhu se metodika v oblasti navrhování kompozitních dílů značně odlišuje, neboť 

vlastnosti a struktura kompozitního materiálu jsou navrhovány na základě požadovaných 

vlastností budoucího výrobku. 

Kompozitní materiály, které byly dříve dominantou nejprve vojenského a následně 

kosmického a leteckého průmyslu, se začaly na konci minulého století díky zvyšování jejich 

cenové dostupnosti a rozvoji výrobních technologií stále více prosazovat do komerční oblasti. 

V současnosti už nejsou výjimkou aplikace kompozitních materiálů v automobilovém 

průmyslu, ve stavbě strojů, v oblasti sportovního a spotřebního zboží, v lékařství, ve stavbě 

lodí, ve stavebnictví, v energetice a dalších oblastech (viz obr. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   A                                                                        B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          C                                                                      D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                E                                                                                F 
 

Obr. 2  Příklady aplikací kompozitních materiálů 
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Obr. 2  Příklady aplikací kompozitních materiálů - pokračování 

               A – nadzvuková vojenská letadla ([5]) 
   B – dopravní letadlo Boeing 787 Dreamliner ([6]) 
   C – supersportovní automobil Beck LM 400 ([7]) 
   D – klec diferenciálu z vláknového kompozitu ([8]) 
   E – rám jízdního kola Ascend vyrobený technologií IsoTruss ([9]) 
   F – brankářská hokejka Nike Bauer Vapor XX Composite  
   G – jachta Emerald Star s trupem z kompozitního materiálu ([10])  
   H – navíjená tlaková nádoba z vláknového kompozitu ([11]) 
   I – nosná konstrukce z kompozitních profilů PREFEN firmy Prefa Kompozity ([12]) 
   J – hnací hřídel rotoru helikoptéry ([13])  
   K – list vrtule rotoru větrné elektrárny firmy SGL Rotec ([14]) 
         L - těleso protézy dolní končetiny 
    

Ve většině výše uvedených aplikacích se využívá především výborných mechanických 

vlastností vláknových kompozitů, jejich velmi dobré teplotní stability a korozní odolnosti.  
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2.2 Rozdělení kompozitů a jejich využitelnost v konstrukci robotů  
 

Společně se studují kompozitní materiály se stejným mechanismem pevnostního chování, 

který je silně závislý na geometrii (tvaru) elementů výztuže. Proto je vhodné podle geometrie 

elementů výztuže kompozity také klasifikovat (viz obr. 3). Z tohoto hlediska se kompozity 

zjednodušeně rozdělují na částicové a vláknové, které mohou obsahovat dlouhá nebo krátká 

vlákna ([4]). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3  Klasifikace kompozitů z hlediska geometrie (tvaru) elementů výztuže 
 

Další klasifikace kompozitních materiálů je z hlediska použitého materiálu matrice, podle 

kterého rozlišujeme kompozity do pěti následujících skupin: 

•  s kovovou matricí (metal matrix composites – MMCs), 

•  s polymerní matricí (polymer matrix composites – PMCs), 
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•  s keramickou matricí (ceramic martix composites – CMCs), 

•  se skleněnou matricí, 

•  s uhlíkovou matricí.    

Volba materiálu matrice se řídí podle požadované teploty použití kompozitního materiálu. 

Kromě matrice ze slitin hliníku jsou využívány rovněž kompozity s matricí ze slitin hořčíku, 

titanu, niklu, mědi, stříbra a dalších kovů. Kompozity s keramickou a uhlíkovou matricí jsou 

poměrně mladé materiály, které se obvykle prezentují vysokou teplotní odolností, ale 

vzhledem k ekonomické náročnosti jejich výroby nacházejí v současnosti širší využití pouze 

ve speciálních aplikací . 

 
2.2.1 Částicové (partikulové) kompozity 

 Částicové (partikulové) kompozity se obecně vyznačují výztužnými částicemi kulovými, 

krychlovými, čtyřstěnovými, destičkovými nebo jiného pravidelného či nepravidelného tvaru, 

který je přibližně rovnoosý.  

 Z hlediska mechanických vlastností většinou výztužné částice zlepšují tuhost kompozitů, 

ale narozdíl od vláken nenabízejí možnost zvýšení tahové pevnosti a odolnosti matrice vůči 

lomu. Plniva částicového charakteru jsou však široce využívána k úpravě vlastností matrice, 

mezi které patří úprava tepelné a elektrické vodivosti, zlepšení chování při zvýšených 

teplotách, redukce tření, zvýšení odolnosti proti opotřebení a otěru, zlepšení obrobitelnosti, 

redukce smrštění a zvýšení tlumící schopnosti. 

 Materiál výztuže a matrice může být u částicových kompozitů obecně jakákoli kombinace 

kovových a nekovových materiálů.  

   
Polymerbeton  

 V souvislosti s možným budoucím využitím v konstrukci robotů je jako zástupce 

částicových kompozitů uveden polymerbeton (Polymer Concrete PC). Skládá se 

z polymerního pojiva (různé pryskyřice) a z plniva několika frakcí. Plnivem jsou nejčastěji 

různé přírodní nerosty, jako jsou SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO a další, ale může mít také 

podobu skleněných či kovových kuliček. Přírodní nebo synteticky připravená anorganická 

plniva mají obvykle destičkovou (kaolín, slída, mastek, břidlice, tuha), vláknovou (mletá 

vlákna azbestová, skleněná, uhlíková, aramidová apod.) nebo práškovou strukturu (sklo, 

křemen, těživec, dolomit, vápenec, bauxit, čedič apod.). Čím menší je mezerovitost 

(pórovitost) polymerbetonu, tedy čím menší je podíl pryskyřice ve směsi, tím je jeho kvalita 

a zejména pak pevnostní parametry lepší. Vzhledem k malému objemovému smrštění po 
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zatvrdnutí (1 – 5 %) se v současnosti jako pojivo používají pro strojírenské aplikace zejména 

epoxidové pryskyřice ([15], [16]).  

 Ve strojírenských aplikacích je polymerbeton využíván především pro své dvě významné 

vlastnosti, kterými jsou velmi dobré tlumící schopnosti a dobré teplotní chování. Mezi další 

příznivé vlastnosti patří vysoká statická a dynamická tuhost, odolnost proti korozi, abrazivním 

a agresivním médiím a konstrukční variabilita. 

 
Veličina (vlastnost) POLYMERBETON BETON ŠEDÁ LITINA OCEL 

 měrná hmotnost  
 [kg . m-3] 2300 2500 7150 7850 

 modul pružnosti v tahu 
 E [GPa] 30 - 40 35 - 45 80 - 140 210 

 pevnost v tahu  
 [MPa] 10 - 15 0,8 - 5 150 - 400 400 - 1600 

 pevnost v tlaku  
 [MPa] 110 - 125 10 - 35 600 - 1000 250 - 1200 

 pevnost v tahu při ohybu  
 [MPa] 25 - 35 0,8 - 5 250 - 490 - 

 logaritmický dekrement  
 (tlumení) [-] 0,02 - 0,03 - 0,003 0,002 

 tepelná vodivost  
 [W . m-1 . K-1] 1,3 - 2 1,28 - 1,54 50 50 

 specifická tepelná kapacita  
 [kJ . kg-1 . K-1] 1 - 0,5 0,5 

 součinitel teplotní roztažnosti  
 [K-1] 14 - 16 - 11 12 

 
Tab. 1  Srovnání materiálových vlastností polymerbetonu s ostatními technickými materiály ([16]) 

 
 Části z polymerbetonu se vyrábí technologií odlévání do rozebíratelných forem z různých 

materiálu, jako jsou dřevo, ocel, hliník, skelný laminát, silikon, polyetylén, teflon apod. 

Materiál formy přitom určuje její cenu, přesnost a dobu životnosti (počet cyklů použití). 

Jednotlivé složky jsou přivedeny z oddělených zásobníků, nadávkovány v daném poměru 

a v míchačce promíchány do homogenní směsi. Odlévání této polymerbetonové směsi do 

forem probíhá za pokojové teploty. Formy jsou z důvodů lepší zabíhatelnosti a vyššího 

zhutnění směsi umístěny na vibračních stolech. Během následného vytvrzování probíhá 

exotermická reakce, při níž dochází k ohřevu odlitku maximálně na teplotu 55 °C. Toto je 

v porovnání se značně vyššími teplotami při odlévání litin výhodné zejména z důvodu 

možnosti integrace některých funkční částí do odlitku, mezi které lze zařadit montážní desky, 

závitové vložky, kabely, nádrže, potrubí, vodící lišty a další.  

 Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem se polymerbeton používá k výrobě loží a stojanů 

obráběcích (viz obr. 4) a tvářecích strojů, podstavců měřících zařízení, skříní stacionárních 

převodovek, brousících přípravků, upínacích palet a v neposlední řadě také lisovacích forem.   
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                                      A                                                                                          B 
 

Obr. 4  Příklady výrobků z polymerbetonu 

                    A – lože obráběcího stroje mostové konstrukce ([17]) 
 B – lože obráběcího centra firmy MAIER o hmotnosti 3850kg ([18]) 
 

Aplikace polymerbetonu v konstrukci robotů nejsou v současné době prakticky žádné, ale 

s ohledem na množství aplikací a dobré zkušenosti z oblasti stavby výrobních strojů se dá 

předpokládat pronikání polymerbetonu jako konstrukčního materiálu také do oblasti robotiky. 

Zde by se mohl polymerbeton v budoucnu uplatnit například v konstrukci stojanů a podstavců 

průmyslových robotů. Využitím polymerbetonových stojanů a podstavců by se podobně jako 

u výrobních strojů zlepšila tlumící schopnost a teplotní stabilita, což by v důsledku znamenalo 

zvýšení přesnosti polohování robotu.  

 
2.2.2 Vláknové kompozity  

 Rozdíl mezi podstatně menšími naměřenými hodnotami pevnosti většiny materiálů           

a jejich teoretickými hodnotami způsobují nečistoty a vady obsažené ve struktuře materiálu. 

Pevnost snižují zejména vady ve tvaru trhlin kolmých na směr působení zatížení. Jedna 

z možností zvýšení pevnosti materiálu spočívá ve snížení nebo eliminaci těchto vad. Právě 

tento způsob se uplatňuje u vláknových kompozitů, resp. vláken. V porovnání s kompaktem 

z téhož materiálu mají vlákna mnohem vyšší pevnost ve směru délky, protože velké nečistoty 

a vady přítomné v kompaktu materiálu jsou u vláken malých příčných rozměrů 

minimalizovány. 

 Je zřejmé, že z důvodu malých průřezových rozměrů (průměr 5 – 15 m) se vlákna 

nepoužívají v technických aplikacích přímo, ale vkládají se do matricových materiálů, čímž 

vznikne vláknový kompozit (viz obr. 5). 
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Obr. 5  Schéma vzniku vláknového kompozitu 
 

Zatímco vlákna dodávají kompozitu pevnost a tuhost a blokují vznik a růst trhlin ve struktuře, 

matrice udržuje vlákna v požadované poloze, slouží k přenosu namáhání do vláken, chrání je 

před vlivy okolí a poškozením při zpracování a dává kompozitu potřebné fyzikální 

a chemické vlastnosti. Vzhledem ke schopnosti dosahovat díky vyztužení těmito vlákny 

vysoké pevnosti a tuhosti, jsou vláknové kompozity pokládány za nejdůležitější typ 

kompozitů používaných v technických aplikacích. 

 Vláknové kompozity se dělí na jednovrstvé a mnohovrstvé (viz obr. 3). Jednovrstvé 

kompozity se skládají z jedné samostatné vrstvy nebo v praxi nejčastěji z několika 

samostatných vrstev, z nichž každá má však tutéž orientaci a tytéž vlastnosti. Proto je možné 

uvažovat celý laminát jako jednovrstvý kompozit. Kompozity používané v konstrukčních 

aplikacích jsou většinou mnohovrstvé (vícevrstvé). Tyto kompozity se skládají z několika 

vrstev (lamin), jejichž orientace se střídá podle konstrukčního návrhu na základě 

požadovaných vlastností kompozitu. Jsou-li materiály složek (výztužných vláken a matrice) 

v každé vrstvě stejné, nazývají se tyto mnohovrstvé kompozity lamináty (viz obr. 6). Hybridní 

kompozity (hybridy) představují vícevrstvé kompozity sestávající z vrstev zhotovených ze 

složek z různých materiálů. Základní stavební jednotku pro konstrukci laminátů představuje 

jednovrstvý kompozit ([4]).  

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6  Schéma laminátu 
 

Z různých typů kompozitů vyplývajících z výše uvedených klasifikací se ve strojírenských 

aplikacích, potažmo v konstrukci robotů, nejvíce prosadily a v současnosti prosazují lamináty 

s vláknovou výztuží a polymerní matricí. Důvodem jsou především výborné mechanické 

vlákno matrice vláknový kompozit 

laminy 

laminát 
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vlastnosti a to zejména vysoká pevnost a tuhost při nízké měrné hmotnosti, velmi dobrá 

teplotní stabilita, korozní odolnost a v neposlední řadě také přijatelná ekonomická náročnost 

výrobního procesu. Pro využití vláknových kompozitů s polymerní matricí v oblasti robotiky 

není až na speciální aplikace limitující nižší teplotní odolnost polymerních matric. 

 
2.3 Vláknové kompozity s polymerní matricí 
 
 Výše uvedené vlastnosti (zejména mechanické) jsou výsledkem schopnosti řídit 

anizotropii budoucího kompozitního materiálu (resp. dílu) jeho konstrukčním návrhem. 

Výsledné vlastnosti vláknových kompozitů jsou do značné míry ovlivněny volbou vláken 

a matrice, skladbou vrstev vláknového kompozitu a technologií jeho výroby. Hlavní 

nevýhody vláknových kompozitů s polymerní matricí představuje navlhavost, teplotní 

omezení z důvodu nízké teploty použití polymerních matric, komplikovaná recyklace a nižší 

odolnost proti vzniku vady při nárazu ([15]).  

 Materiál vlákna 
Veličina (vlastnost) R-SKLO E-SKLO KEVLAR 49 UHLÍK "HT" UHLÍK "HM" BÓR SiC 

 průměr monovlákna 
 d [m] 10 16 12 7 6,5 100 14 

 měrná hmotnost 
 [kg . m-3] 2500 2600 1450 1750 1800 2600 2550 

 modul pružnosti v tahu 
 E [GPa] 86 74 130 230 390 400 200 

 specifický modul      
 pružnosti v tahu 
 E/[MPa . m3 . kg-1 ]  

34,4 28,5 89,7 131,4 216,7 153,8 78,4 

 modul pružnosti 
 ve smyku 
 G [GPa] 

- 30 12 50 20 - - 

 Poissonovo číslo 
 [-] 0,2 0,25 0,4 0,3 0,35 - - 

 pevnost v tahu 
[MPa] 3200 2500 2900 3200 2500 3400 2800 

 specifická pevnost v tahu 
/[MPa . m3 . kg-1 ]  1,28 0,96 2,00 1,83 1,39 1,31 1,10 

 tažnost 
 [%] 4 3,5 2,3 1,3 0,6 0,8 1,3 

 součinitel teplotní   
 roztažnosti 
[10-5 K-1] 

0,3 0,5 -0,2 0,02 0,08 0,4 0,5 

 tepelná vodivost 
[W . m-1 . K-1] 1 1 0,03 200 (20°C) 

60 (800°C) 
200 (20°C) 
60 (800°C) - - 

 měrná tepelná kapacita 
 c [J . kg-1 . K-1] 800 800 1400 800 800 - - 

 max. teplota použití 
 tmax [°C] 700 700 - >1500 >1500 500 1300 

 cena [Kč/kg] 280 40 1400 1400 2800 10000 12000 
  

Tab. 2  Srovnání vlastností materiálů nejčastěji používaných  výztužných vláken ([19]) 
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V konstrukčních aplikacích se pro vyztužení vláknových kompozitů používají především 

vlákna skleněná z E-skla (případně z R – skla), uhlíková a aramidová (kevlarová) (viz tab. 2). 

Vlákno se skládá z tisíců monovláken, jejichž průměr se obvykle pohybuje mezi 5 a 15 µm. 

S ohledem na ekologii a usnadnění likvidace se studuje také využití vláken z přírodních 

materiálů, jako je konopí, len, sisal, bambus a další. Stále ve vývoji je rovněž výroba 

syntetického pavoučího vlákna. 

  Skleněná vlákna se obvykle vyrábí rychlým tažením z taveniny. Obecně je pevnost 

skleněných vláken silně závislá na velikosti povrchových vad ([20]). Nejpoužívanějším 

vláknem je pro běžné technické aplikace skleněné vlákno z bezalkalického E-skla, které se 

vyznačuje dobrou pevností, odolností proti korozi a v porovnání s ostatními vlákny 

bezkonkurenčně nízkou cenou. Pro aplikace vyžadující vyšší pevnost je možné využít také 

cenově výhodná vlákna z R-skla, jejichž pevnost v tahu je srovnatelná s vysokopevnostními 

(HT) uhlíkovými vlákny. Nevýhodou skleněných vláken je jejich nízká tuhost. 

  Uhlíková vlákna se vyrábějí procesem se třemi hlavními kroky označenými jako 

stabilizace, karbonizace a grafitizace ([21]). Převážná většina uhlíkových vláken (asi 90 %)  je 

v současnosti vyráběna z polyakrylonitrilových vláken (PAN). Karbonizovaná vlákna (obsah 

uhlíku 85 – 95 %) jsou charakteristická vysokou pevností v tahu, zatímco grafitovaná vlákna 

(obsah uhlíku 99 % a více) získávají vyšší modul pružnosti v tahu. Řízeným výrobním 

procesem tak lze získat celou řadu vláken lišících se především mechanickými vlastnostmi: 

 vysoce pevná vlákna HS (high strength), HT (high tenacity), 

 vlákna s vysokým modulem pružnosti HM (high modulus), 

 vlákna se středním modulem pružnosti IM (intermediate modulus), 

 vlákna s extrémně vysokým modulem pružnosti SHM (super high modulus). 

Vzhledem k vynikajícím mechanickým vlastnostem uhlíkových vláken se uhlíkové lamináty 

s polymerní matricí využívají pro náročné aplikace charakteristické především potřebou 

vysoké tuhosti a pevnosti při snížení hmotnosti součásti. K takovýmto aplikacím bezesporu 

patří také konstrukce ramen robotů, kde je možné kromě již zmíněných tuhostních 

a pevnostních charakteristik využít také schopnosti měnit součinitel délkové teplotní 

roztažnosti výsledného dílu z uhlíkového laminátu v širokém rozmezí od negativních až po 

kladné hodnoty. Tato možnost vede při správném konstrukčním návrhu laminátového dílu 

ramene robotu k teplotní stabilitě spojené se snížením chyb polohování kinematické struktury 

způsobených kolísáním teploty okolí. 

  Aramidová vlákna jsou synteticky vyráběná organická vlákna na bázi aromatických 

polyamidů (ARomatic polyAMID = ARAMID). První vlákno tohoto typu bylo vyvinuto 
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a vyrobeno americkou společností DuPont v roce 1971 a nese název Kevlar ([22]). 

V současné době je nejznámějším a nejrozšířenějším aramidovým vláknem Kevlar 49. Toto 

vlákno je charakteristické velmi dobrou specifickou pevností v tahu (poměrem pevnosti 

v tahu a měrné hmotnosti), ve které předčí i uhlíková vlákna. Díky této vlastnosti, vynikající 

schopnosti pohlcovat energii a v neposlední řadě také díky odolnosti proti vysokým teplotám 

a nehořlavosti se Kevlar 49 využívá zejména pro dynamicky namáhané aplikace v dopravních 

prostředcích a leteckém průmyslu, k výrobě ochranných pomůcek, neprůstřelných vest, bot 

proti nášlapným minám, převodových řemenů apod. 

 Všechna spojitá (kontinuální) vlákna jsou vyráběna ve formě různých polotovarů          

(viz obr. 7) určených pro dané účely a výrobní technologie ([15]). Z pramenů vzniklých 

sdružením obvykle tisíců monovláken se vyrábí následující polotovary: 

 příze – sdružené prameny s určitým počtem zákrutů; 

 roving (pramenec) – sdružené prameny s nulovým případně malým počtem zákrutů; 

 rovingové tkaniny  –  tkaniny tkané z rovingů s plátnovou, keprovou nebo atlasovou 

vazbou;  

 přízové tkaniny – tkaniny tkané z příze; 

 jednosměrné tkaniny  –  počet vláken v osnově je několikanásobně větší než počet 

vláken v útku; 

 vícesměrné (multiaxiální) tkaniny  –  vlákna uložená v příslušných směrech (netkaná) za 

současného řídkého prošití; 

 hybridní tkaniny –  kombinují různé materiály vláken;  

 rohože  –  nahodile uspořádaná vlákna spojená polymerními pojivy rozpustnými   

v pryskyřicích; 

 proplety; 

 prepregy  –  pásy z rovingu, tkanin nebo rohoží předimpregnované pryskyřicí a částečně 

vytvrzené. 

 Současné prepregy se skládají z výztuže s různou geometrií a matrice z reaktoplastu nebo 

termoplastu. V podstatě však lze rozdělit prepregy do dvou hlavních skupin:  

o Tkaninové nebo jednosměrné (UD – unidirectional) prepregy, 

o Lisovací rohožové prepregy – SMC (Sheet Moulding Compounds). 

V technických aplikacích převažuje využití jednosměrného a tkaninového prepregu. 
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 A                                B                                       C                                       D                                         E 
                                 

Obr. 7  Příklady polotovarů vláknových výztuží ([2])   

 A – cívka s uhlíkovým rovingem   D – hybridní tkanina uhlík – kevlar 
 B – skelná rovingová tkanina s keprovou vazbou      E – proplet z kevlarových vláken 
 C – jednosměrná uhlíková tkanina    
  

Jako pojivo polymerních kompozitů se používají jak reaktoplastické pryskyřice, tak 

v poslední době také termoplasty. Reaktoplastické pryskyřice se vyznačují dobrou 

zpracovatelností a přijatelnou cenou. Zvlášť rozšířenou je v technických aplikacích epoxidová 

pryskyřice, která má velmi dobré mechanické vlastnosti. Termoplasty sice eliminují negativní 

vlastnosti reaktoplastických pryskyřic, kterými jsou nižší teplotní odolnost (do 200 °C), malá 

houževnatost a špatná recyklovatelnost, ale jejich širšímu využití brání vysoká cena.   

 

 
 Poznámka: PP – POLYPROPYLEN, PPS – POLYFENYLENSULFID, PA – POLYAMID,  
                    PEEK – POLYETHERETHERKETON  

Tab. 3  Srovnání vlastností materiálů nejčastěji používaných polymerních matric ([19]) 
 

 Materiál matrice 
 Reaktoplast (termoset) Termoplast 

Veličina (vlastnost) EPOXID POLYESTER PP PPS PA PEEK 
 měrná hmotnost 
  [kg . m-3] 1200 1200 900 1300 1100 1300 

 modul pružnosti v tahu 
 E [GPa] 4,5 4 1,2 4 2 4 

 modul pružnosti ve smyku 
 G [GPa] 1,6 1,4 - - - - 

 Poissonovo číslo 
  [-] 0,4 0,4 0,4 - 0,35 - 

 pevnost v tahu  
[MPa] 130 80 30 65 70 90 

 tažnost  [%] 2 (100°C)  
6 (200°C) 2,5 20 - 400 100 200 50 

 součinitel teplotní roztažnosti 
 [10-5 K-1] 11 8 9 5 8 5 

 tepelná vodivost 
 [W . m-1 . K-1] 0,2 0,2 - - - 0,3 

 měrná tepelná kapacita 
 c [J . kg-1 . K-1] 1000 1400 330 - 1200 - 

 max. teplota použití 
 tmax [°C] 90 - 200 60 - 200 70 - 140 130 - 250 170 140 - 250 

 cena [Kč/kg] 120 - 400 48 - - 120 1920 
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2.4 Technologie výroby vláknových kompozitů s polymerní matricí   
 
 V současné době existují více než dvě desítky technologií výroby vláknového kompozitu 

s polymerní matricí, a proto jsou zde v souvislosti s řešením diplomové práce podrobněji 

uvedeny jen technologie využitelné pro výrobu kompozitního dílu ramene robotu. Jednotlivé 

technologie se liší zejména typem zpracovávaného polymerního pojiva a do jisté míry také 

možným polotovarem výztuže. Dalšími charakteristikami příslušné výrobní technologie jsou 

tvarové možnosti výsledné součásti, stupeň automatizace, dosažitelný objemový podíl vláken, 

míra možnosti řízení anizotropie dílu, stupeň opakovatelné kvality, produktivita práce 

a ekonomická náročnost. 

 
2.4.1 Technologie výroby vláknových kompozitů s reaktoplastickou matricí 

 Reaktoplastická matrice je ve výchozím stavu tekutá a k jejímu vytvrzení dochází za tepla 

nebo za studena. Tuto skupinu technologií lze rozdělit do následujících podskupin ([23]): 

 Ruční kladení 

 

 

 

 

 

 

 Stříkání 

 

 

 

 

 

 

 

 Pultruzní tažení 

 

 

 

 

 

 Lisování 

 Lisování za studena 

 Lisování pomocí vakua 

 

 

 

 

 

 

 Lisování v autoklávu 

 Lisováni za tepla a tlaku 
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 Navíjení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Injektážní a infuzní technologie 

 Vysokotlaké vstřikování 

 

 

 

 

 

 

 

 Vakuo-injekční technologie  

 Vakuové prosycování 

 

 

 

 

RUČNÍ KLADENÍ 

Jedná se o nejstarší a nejjednodušší technologii výroby laminátu s polymerní matricí. 

Vzhledem k obvykle malému počtu vyráběných kusů a nenáročnosti je tato technologie také 

nejrozšířenější a patří mezi tzv. otevřené technologie.  

Na naseparovanou formu, která je buď negativní (matrice) nebo pozitivní (patrice), 

následně opatřenou povrchovou vrstvou gelcoatu se kladou jednotlivé vrstvy výztuže, které se 

prosycují iniciovanou pryskyřicí pomocí štětce nebo nanášecím válečkem. Následně se 

přebytečná pryskyřice a vzduchové bubliny vytlačují rýhovanými válečky. Takto vzniklý 

laminát se vytvrzuje za normální teploty většinou bez aplikace tlaku. Pro zvýšení teplotní 

odolnosti je někdy nutné  provést vytvrzování při zvýšené teplotě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8  Ruční kladení (Hand lay-up) ([23]) 
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 Je možné využít skleněných, uhlíkových, aramidových či jiných syntetických nebo 

přírodních vláken v různých formách (nejčastěji v podobě tkanin nebo rohoží). Jako materiál 

matrice se obvykle používá polyesterová nebo epoxidová pryskyřice.  

 Technologie ručního kladení je vhodná pro malé až velkorozměrové výrobky od 

jednoduchých až po značně tvarově složité při nižší až střední sériovosti (do 1000 kusů). 

Vzhledem k nenáročnosti a nízkým nákladům se využívá také při výrobě prototypů. 

 
LISOVÁNÍ ZA TEPLA A TLAKU 

 Provádí se za zvýšené teploty a tlaku ve dvou nebo vícedílných kovových formách, které 

se vyhřívají nejčastěji elektricky nebo topným mediem a jsou upevněny v hydraulických 

lisech schopných vyvodit tlak 10 – 300 bar. Výchozím materiálem jsou buď prepregy - tzv. 

lisovací rohože (SMC – sheet moulding compounds), lisovací těsta (DMC – dough moulding 

compounds) nebo lisovací směsi - premixy (BMC – bulk moulding compounds). 

 Lisovací rohožové prepregy (SMC) jsou směsi sekaných, nejčastěji skleněných vláken, 

pojiva převedeného do částečně vytvrzeného stavu B a dalších přísad. Za zvýšené teploty 

a tlaku jsou prepregové přířezy schopny ve formě dalšího toku, materiál zcela zaplní dutinu 

formy a dalším působením tepla nastane kompletní vytvrzení. 

 
 

Obr. 9  Lisování za tepla SMC (Hot press moulding SMC) ([23]) 
 
 Vzhledem ke krátkému výrobnímu cyklu (řádově několik minut) a vysoké 

reprodukovatelnosti kvality a rozměrů je tato metoda jednou z nejproduktivnějších výrobních 

technologií pro velkosériovou výrobu malých a středně velkých dílů. Nevýhodou jsou vysoké 

pořizovací náklady na lisy a formy. 
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VYSOKOTLAKÉ VSTŘIKOVÁNÍ 

 Stejně jako všechny ostatní injektážní a infuzní technologie patří i tato mezi tzv. uzavřené 

technologie. Vzhledem k únosnosti vysokých vnitřních tlaků mají formy robustní konstrukci 

a vyrábějí se z kovu nebo polymerbetonu. Do formy, opatřené gelcoatem, se vyskládá suchá 

výztuž dle konstrukčního návrhu. Při velkosériové výrobě se do formy vkládají tzv. předlisky 

z výztužného materiálu. Vyztužující materiál, ať už na bázi skleněných nebo jiných vláken, 

musí mít strukturu umožňující snadný tok pryskyřičného systému, aby se dosáhlo úplného 

prosycení v krátkém čase. Forma se poté uzavře vrchním dílem podobně tuhé konstrukce 

a zajistí rychloupínacím systémem. Injektážní pistolí se vstřikuje do formy pojivo ze 

speciálního strojního zařízení – vysokotlaké pumpy tak dlouho, dokud nezačne vytékat 

z kontrolních otvorů na okrajích formy, což indikuje prosycení výztuže v celém objemu dílce. 

Jako pojivový systém je obvykle volena polyesterová pryskyřice, která je ve formě vytvrzena 

v průběhu exotermní reakce. 

 
 

Obr. 10  Vysokotlaké vstřikování RTM (High  pressure RTM – Resin Transfer Moulding) ([23]) 
 
 Vysokotlaké vstřikování RTM je díky krátkým výrobním cyklům a opakovatelné kvalitě 

vhodnou technologií pro větší série v řádech stovek až tisíců kusů. Nevýhodou jsou poměrně 

vysoké náklady na pořízení vstřikovacího zařízení a výrobu forem. 

 
PULTRUZNÍ TAŽENÍ 

 Touto metodou lze vyrábět velmi efektivně (kontinuálním způsobem) různé plné, duté 

i tvarové profily s vysokým obsahem výztuže (až do 80 %). Výztuž, nejčastěji skleněné, ale 

i uhlíkové nebo jiné pramence (případně v kombinaci se stuhami z tkanin nebo rohoží pro 

zvýšení příčné pevnosti profilu), prochází lázní s pryskyřicí. Po prosycení a odstranění 
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přebytečné pryskyřice je výztuž vtahována do tvarovacích a vytvrzovacích průvlaků (forem), 

jejichž dutina odpovídá vnějšímu tvaru vyráběných profilů. Modifikací této technologie je 

tlakové prosycování suché výztuže až v počáteční sekci průvlaku (formy). 

 
 

Obr. 11  Pultruzní tažení (Pultrusion-process lay-out) ([23]) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12  Kontinuální linka pultruzního tažení profilů 
 
 Tato technologie využívá nízkoviskózních polyesterových, vinylesterových nebo 

epoxidových pryskyřičných systémů rychle vytvrditelných za zvýšených teplot (80 – 160 oC). 

Vzhledem ke kontinuálnímu režimu se používá pro velkosériovou výrobu profilů od velmi 

tenkých a jednoduchých (1 mm tlusté pásky pro vyztužení hokejek a lyží) až po velmi složité 

a rozměrné (šířka a výška několik desítek cm, tloušťka stěny až 15 mm). 

 
NAVÍJENÍ 

 Při technologii navíjení se výztuž, většinou skelné, pro náročnější aplikace uhlíkové nebo 

aramidové pramence (rovingy) impregnované pojivem, navíjí na jádro (trn) ve tvaru 
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budoucího výrobku. Pojivem je polyesterová, vinylesterová nebo epoxidová pryskyřice. Po 

navinutí příslušných vrstev většinou následuje vytvrzení v peci při zvýšené teplotě.  

 V praxi se využívá rovněž varianta kontinuálního navíjení, kde spojitý navinutý profil 

prochází přes vytvrzovací pec a následně je dělen na požadovanou délku.  

 
 

Obr. 13  Navíjení (Filament winding) ([23]) 
  

Řízené parametry posuvu ukládacího ramene podél osy rotace trnu, vlastní rotace trnu 

a polohy navíjecího oka dovolují přesné navíjení vláken v několika směrech a umožňují tím 

vytváření i relativně složitých tvarů s vrstvami s různou orientací. Proces navíjení je plně 

automatizován. V impregnačním a naváděcím zařízení se výztuži uděluje určité předpětí, 

které umožňuje přesné uložení na jádro. Poměrem rychlosti otáčení trnu a posuvu ukládacího 

zařízení lze regulovat úhel návinu od 90o (kolmo k ose trnu - obvodový návin) přes křížový 

návin s různým navíjecím úhlem až po téměř 0o. Navíjení podél osy trnu (pod úhlem 0°) je do 

značné míry omezeno konstrukcí kompozitního dílu, a proto nelze v určitých případech tohoto 

směru navíjení dosáhnout vůbec, případně jen za cenu speciální konstrukce trnu. Díky 

rozebíratelným a vyjímatelným trnům lze získat také kompletní nádoby včetně den a vrchlíků 

pouze s malými polárními otvory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14  Proces přesného navíjení na strojích firmy Bolenz&Schäfer ([24]) 
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 Jedná se o jednu z nejprogresivnějších metod pro výrobu dutých těles různého tvaru 

a velikosti z vláknových kompozitů s vysokým objemovým podílem vláken (až 85 %). 

Navíjením se vyrábí trubky, hřídele, uzavřené profily, nádrže, tlakové nádoby, sendvičové 

pruty s jádrem a další výrobky. 

 
2.4.2 Technologie výroby vláknových kompozitů s termoplastickou matricí 

 Termoplastické matrice se používají zejména z důvodu vyšší tepelné odolnosti               

(250 až 300 °C), lepší hygieny práce, vyšší houževnatosti a snadnější recyklace v porovnání 

s reaktoplasty. Výroba vláknových kompozitů s termoplastickou matricí představuje 

v podstatě zpracování termoplastických prepregů a pásek navíjením, případně pokládáním. 

Termoplastická matrice těchto výztužných polotovarů musí být při zpracovávání důkladně 

natavena a pro spojení s předchozí vrstvou musí dojít k přitlačení prepregu (pásky). Z tohoto 

vyplývající vyšší energetická náročnost výroby a také vyšší cena termoplastických 

výztužných polotovarů do jisté míry brzdí větší rozšíření těchto kompozitů.  

 
NAVÍJENÍ (POKLÁDÁNÍ) TERMOPLASTICKÝCH PREPREGŮ A PÁSEK  

 Tato technologie je do určité míry podobná přesnému navíjení rovingů prosycených 

reaktoplastickou pryskyřicí. Rozdíly vyplývají z využití jiného polotovaru – termoplastického 

prepregu nebo pásky. Navíjecí oko je v případě termoplastických matric nahrazeno pokládací 

hlavicí (viz obr. 15) umístěnou na konci kinematické struktury průmyslového robotu, 

případně specializovaného stroje. Tato hlavice kromě posuvu prepregu (pásky), navinutého na 

cívce, jeho předepnutí a řezání plní také funkci natavení termoplastické matrice prepregu před 

jeho vlastním pokládáním na otáčející se trn (případně jádro) nebo na stacionární formu. Pro 

natavení prepregu se využívá různých zdrojů tepla, jako např. horký vzduch, plazma nebo 

plamen, infračervený zářič, laser, ultrazvuk, indukční nebo odporový ohřev a další ([13]). 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 15  Pokládací hlavice robotu od firmy Automated Dynamics ([13]) 
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 Touto technologií lze dosáhnout stejného sortimentu prostorových výrobků jako v případě 

klasického navíjení pryskyřicí prosycených vláken, přičemž nespornou výhodou této 

technologie proti klasickému navíjení je možnost pokládání prepregu (pásky) v libovolném 

směru, tedy i podél osy trnu. Díky řezacímu mechanismu pokládací hlavice, který umožňuje 

ukončit pokládaný prepregový pás v libovolném místě, je možné vyrábět také díly plošné. 

 V současné době působí na trhu několik firem zabývajících se automatizací a robotizací 

tohoto výrobního procesu. Právě robotizace této technologie, kdy je pokládací hlavice 

umístěna na konci kinematické struktury průmyslového robotu a disponuje tak zpravidla šesti, 

při kombinaci s otáčejícím se trnem nebo polohovadlem, i více stupni volnosti, umožňuje 

výrobu značně tvarově komplikovaných dílů s vysokou opakovatelnou kvalitou a přesností.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 16  Robotizace technologie pokládání termoplastického prepregu (pásky) 
 

2.5 Přehled aplikací vláknových kompozitů v konstrukci robotů 
   
 Jedny z nejbohatších zkušeností s využitím vláknových kompozitů s polymerní matricí 

v konstrukci robotů se sériovou kinematikou má Německé centrum pro letectví 

a kosmonautiku DLR v souvislosti s vývojem tzv. „lehkých robotů“ LWR (Light-Weight 

Robots) ([25]). Všechny tři generace těchto robotů jsou charakteristické redundantní 

kinematickou strukturou se 7 stupni volnosti a vynikajícím poměrem nosnosti a hmotnosti 

konstrukce. První generace robotu LWR I (viz obr. 17) využívá lehké a zároveň velmi tuhé 

příhradové konstrukce ramen z uhlíkového laminátu a disponuje nosností 7 kg při vlastní 

hmotnosti 14,5 kg. Stejné nosnosti dosahuje také druhá generace robotu LWR II (viz obr. 18), 

který váží 18 kg, ale oproti LWR I se vyznačuje vyšší dynamikou a rychlostí pohybu. Jeho 

konstrukce je výsledkem důkladné optimalizace všech prvků systému a využití uhlíkového 

laminátu.   
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Obr. 17 Robot LWR I ([25]) Obr. 18  Robot LWR II ([25])                                                         
 
 Třetí a zatím poslední generace tohoto robotu – robot LWR III (viz obr. 19) byl vyvinut ve 

spolupráci s firmou Kuka Robotics a prezentuje se neuvěřitelným poměrem nosnosti 

a hmotnosti větším než 1:1. Maximální nosnost robotu činí 15 kg při jeho hmotnosti 13,5 kg. 

Těchto jedinečných vlastností bylo dosaženo mimo jiné také využitím nejmodernějších 

technologií v oblasti konstrukce a výroby dílů z uhlíkového laminátu, kdy kompozitní díl 

ramene robotu (viz obr. 19) váží pouhých 320 g.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19  Robot LWR III ([25]) 
 
 Polymerní kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny využívá ve svých konstrukcích také 

americká firma S. A. Robotics (Special Application Robotics), která vyvíjí, testuje a dodává 

manipulátory a manipulační nástavby pro různé aplikace. Manipulační nástavba PRM-1000 

(viz obr. 20) určená pro připojení k mobilní platformě robotu se vyznačuje modulární 

konstrukcí, která kombinuje nosný kompozitní profil ramene s klouby z hliníkové slitiny.    
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Obr. 20  Mobilní robot s manipulační nástavbou PRM-1000 od společnosti S.A. Robotics 
 
 Prvními sériově vyráběnými průmyslovými roboty využívajícími v konstrukci ramen 

kompozitní materiály jsou paletizační roboty Kuka KR 40 PA až KR 180-2 PA ([26]), jejichž 

horní (vyšší) rameno je vyrobeno z uhlíkového laminátu sendvičové konstrukce (viz obr. 21). 

Optimalizovaná konstrukce tohoto ramene charakteristická vysokou tuhostí a pevností 

umožňuje robotu manipulaci s těžkými objekty i při značném vyložení kinematické struktury. 

Například model KR 180-2 PA (viz obr. 21) má nosnost 180 kg při hmotnosti 1240 kg, 

maximálním dosahu 3200 mm a opakovatelné přesnosti ±0,25 mm.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 21  Paletizační robot Kuka KR 180-2 PA s horním ramenem ze sendvičového kompozitu ([26], [27]) 

  
 Uplatnění ve stavbě ramen robotů by mohla v budoucnu najít také technologie výroby 

příhradových (síťových) kompozitních konstrukcí IsoTruss® ([28]), jejíž výrobky se díky 

sofistikované prostorové struktuře prezentují vysokou pevností a tuhostí a nízkou hmotností.  
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Obr. 22  Nosná příhradová konstrukce z kompozitu vyrobená technologií IsoTruss® 
a její aplikace na rámu jízdního kola ([28]) 

 
 Vláknové kompozity s polymerní matricí nacházejí v menší míře využití také v konstrukci 

koncových efektorů robotů (viz obr. 23), kde snížení hmotnosti efektoru představuje 

efektivnější využití nosnosti robotu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 23  Pasivní mechanické úchopné efektory z uhlíkového laminátu ([5]) a jejich aplikace na robotu ([29]) 
 
 
3 Analýza a specifikace řešeného problému 
 

3.1 Identifikace požadavků na konstrukci prvků robotů 
  
 Většina současných průmyslových a servisních robotů představuje sofistikované systémy, 

na jejichž jednotlivé prvky jsou v souvislosti se spolehlivým a efektivním vykonáváním 

příslušné funkce robotu kladeny specifické požadavky. Vzhledem k tématu diplomové práce 

se zaměřuje tato podkapitola na požadavky kladené na konstrukci nosných prvků robotů 

a rozvodných dutých hřídelů. 
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 V souladu se zvyšováním dynamiky pohybů a přesnosti polohování robotů jsou na jejich 

prvky kladeny následující požadavky: 

 vysoká tuhost 

 dostatečná pevnost 

 nízká hmotnost 

 tvarová a rozměrová stálost 

 technologičnost konstrukce 

 odolnost vůči vlivům okolního 

(pracovního) prostředí 

 vysoká spolehlivost 

 vysoká životnost 

 přijatelná cena 

 
Všechny výše uvedené požadavky jsou dosaženy kromě návrhu vhodného tvaru a rozměrů 

zejména volbou vhodného materiálu. Kromě základních vlastností, jako jsou tuhost 

(charakterizovaná Youngovým modulem pružnosti v tahu), pevnost a měrná hmotnost 

(hustota), disponují konstrukční materiály dalšími vlastnostmi, které se více či méně odrážejí 

ve výsledných vlastnostech nosného prvku a rozvodného hřídele. Z těchto je namístě zmínit 

součinitel teplotní roztažnosti. Jeho nízká hodnota zajišťuje tvarovou a rozměrovou stálost při 

kolísání teplot pracovního prostředí a pozitivně tak působí na přesnost polohování. Mezi další 

vlastnosti patří také korozní a chemická odolnost, tepelná vodivost a jiné. 

 
3.2 Důvody využití vláknových kompozitů s polymerní matricí (laminátů)  

v konstrukci robotů 
 

Hlavním důvodem snahy využít vláknové kompozity s polymerní matricí nejen 

v konstrukci robotů je schopnost řídit u těchto materiálů anizotropii a vytvořit tak materiál 

„šitý na míru“ dané aplikaci. Tohoto je možné dosáhnout volbou vhodné kombinace materiálů 

vláken a matrice, jejich příslušnými objemovými podíly a vhodnou konfigurací laminátu. 

Konfigurací se zde rozumí posloupnost vrstvení příslušně orientovaných vrstev (lamin). 

Tímto je získán materiál, který je narozdíl od konvenčních izotropních materiálů efektivněji 

využit  a umožňuje splnit výše uvedené požadavky. 

Velmi příznivé vlastnosti z hlediska požadavků kladených na nosné prvky robotů 

a manipulátorů vykazují polymerní kompozity s uhlíkovými vlákny, což dokládá i následující 

obrázek. Tyto se vyznačují vysokou tuhostí a dobrou pevností při nízké měrné hmotnosti 

(okolo 1600 kg.m-3), což představuje vysoký specifický modul pružnosti /E   a vysoká 

specifická pevnost /mR   těchto materiálů. Předností uhlíkových kompozitů je také 

schopnost získat příslušnou kombinaci specifického modulu a specifické pevnosti z velkého 

rozsahu. Tato schopnost spočívá ve vhodném výběru ze široké škály nabízených uhlíkových 

vláken s rozmanitými vlastnostmi (od vláken s extrémně vysokým modulem pružnosti SHM 

(super high modulus) až po vysokopevnostní vlákna HS (high strength)).  
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Obr. 24  Srovnání vlastností vláknových kompozitů a dalších konstrukčních materiálů (kovů) 

 
Další výhodou uhlíkového laminátu je možnost dosáhnout jeho příslušnou konfigurací 

hodnot součinitele délkové teplotní roztažnosti velmi blízkých nule (v některých případech 

i hodnot záporných). Nízké hodnoty součinitele délkové teplotní roztažnosti zajišťují 

tvarovou a rozměrovou stálost nosného prvku při změnách teploty pracovního prostředí 

a podílí se tak na stabilizaci přesnosti polohování robotu. V důsledku využití polymerní 

matrice disponují tyto vláknové kompozity dobrou korozní odolností, ale jsou charakteristické 

nižší teplotní odolností (do 200 až 300 °C), která však nepředstavuje pro většinu aplikací 

robotů a manipulátorů překážku. Vyšší specifická tuhost laminátů se projevuje také ve 

zvýšení vlastní frekvence a útlumu laminátového dílu. 

 Vzhledem k výborným mechanickým vlastnostem a výše uvedeným výhodám oproti 

ostatním vláknovým kompozitům s polymerní matricí bude v dalším řešení diplomové práce 

při aplikaci kompozitních prvků do systému robotu využit uhlíkový laminát. 

 
Shrnutí hlavních důvodů aplikace laminátů v konstrukci robotů a manipulátorů   

 vysoká tuhost dílů při jejich nízké hmotnosti 

 výborná rozměrová (tepelná) stabilita 

 dobré dynamické chování vyjádřené vyššími vlastními frekvencemi a vyšším útlumem  

 
3.3 Specifikace možného využití kompozitů v subsystémech konstrukce 

robotů 
 

Z přehledu realizovaných aplikací vláknových kompozitů v konstrukci robotů uvedeného 

v podkapitole 2.5 a vzhledem k možnostem současných kompozitních materiálů lze 

s výhodou aplikovat tyto materiály v následujících subsystémech (ústrojích) konstrukce 

robotů: 
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 koncový efektor 

 polohovací ústrojí průmyslových robotů a  polohovací nástavba servisních robotů 

 pojezdové ústrojí průmyslových robotů a lokomoční ústrojí servisních robotů 

 
 Koncový efektor  

 V této souvislosti jsou koncovými efektory myšleny zejména úchopné efektory pro 

objemnější a těžší objekty, u kterých se výrazněji projeví zvýšení podílu dané nosnosti robotu 

připadající na objekt manipulace. V důsledku snížení vlastní hmotnosti konstrukce efektoru 

při dané hmotnosti objektu manipulace se může rovněž naskytnout možnost volby robotu 

s nižší nosností. Tato skutečnost vychází z následujícího vztahu: NR E OMm m m  ,  

kde mNR je nosnost robotu, mE je hmotnost efektoru a mOM je hmotnost objektu manipulace. 

   
Tab. 4  Možnosti využití kompozitů v konstrukci úchopných efektorů 

 
       

 

 
 

 

A 
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Obr. 25  Možnosti využití kompozitů v konstrukci úchopných efektorů 

A – členy kloubového mechanismu aktivního mechanického efektoru 
B – členy nosné konstrukce aktivního podtlakového efektoru 
C – pasivní mechanické efektory 

Konstrukce úchopného efektoru 
Druh aplikace Typ kompozitu Výhody Nevýhody 

členy kloubového mechanismu 
transformačního bloku aktivního 
mechanického efektoru (obr. 25A)  
 

členy nosné konstrukce aktivního 
podtlakového efektoru (obr. 25B)    
 

pasivní mechanické efektory (obr. 25C) 

vláknový kompozit  
s polymerní matricí 
(zejména uhlíkový 
kompozit) 

 -snížení hmotnosti efektoru 

 -zvýšení tuhosti 

 -zvýšení rozměrové 

 a tvarové (tepelné) stability 

 -zlepšení dynamických  

  vlastností 

 

 -nižší teplotní odolnost 

 -složitější návrh a dimenzování 

 -náročnější výroba 
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 Polohovací ústrojí průmyslových robotů a polohovací nástavba servisních robotů 

 Vzhledem k vývoji průmyslových robotů a nástaveb některých typů servisních robotů  

směrem k vyšší dynamice polohování se snaha využít kompozitní materiály zaměřuje 

především na jejich aplikaci v konstrukci ramen.  

 
Konstrukce polohovacího ústrojí a polohovací nástavby 

Druh aplikace Typ kompozitu Výhody Nevýhody 
nosné profily, 
případně celá tělesa ramen 

  
  
  
  

vláknový kompozit  
s polymerní matricí 
(zejména uhlíkový 
kompozit) 

  

 -snížení hmotnosti ramen 

 -zvýšení tuhosti ramen 

 -zvýšení rozměrové   

 a tvarové (tepelné) stability 

 -zlepšení dynamických   

  vlastností 

  

 -nižší teplotní odolnost 

 -složitější návrh a dimenzování ramen 

 -složitý návrh a dimenzování spojů  

  kompozit-kov 

 -vyšší náchylnost k poškození 

  nárazem 

 -specifické výrobní technologie a jejich  

  omezení (např. tvarová složitost) 

rozvodné duté hřídele 
  
  
  

vláknový kompozit  
s polymerní matricí 
(zejména uhlíkový 
kompozit) 

 -snížení hmotnosti hřídelí 

 -zvýšení tuhosti hřídelí 

 -zvýšení rozměrové  

 a tvarové (tepelné) stability 

 -zlepšení dynamických  

  vlastností 

 -složitost návrhu uložení hřídelí 

 -složitý návrh a dimenzování spojů  

  hřídele s prvky (ozubenými koly) pro  

  přenos hnacího momentu na hřídel  

  a z hřídele  

  

 
Tab. 5  Možnosti využití kompozitů v konstrukci polohovacího ústrojí a polohovací nástavby 

 
Snížení hmotnosti spojené s vysokou tuhostí ramen v důsledku nahrazení konvenčního 

materiálu laminátem nabízí kromě směru zvyšování dynamiky, resp. kinematických 

parametrů polohování (rychlosti a zrychlení), další dva možné směry inovace polohovacího 

ústrojí a polohovací nástavby (viz tab. 6). 

 
Směr 

inovace 
Jmenovitá 

nosnost 
Kinematické 
parametry 

Výkon 
pohonů Cíl inovace 

I stávající vyšší stávající zvýšení dynamiky 
II vyšší stávající stávající zvýšení nosnosti 
III stávající stávající nižší snížení spotřeby energie 

 
Tab. 6  Možné hlavní směry inovace polohovacího ústrojí a polohovací nástavby ve spojení s aplikací kompozitů 
 

 Pojezdové ústrojí průmyslových robotů a lokomoční ústrojí servisních robotů 

 Vzhledem ke konstrukčním problémům a zejména vyšší ekonomické náročnosti 

představují aplikace kompozitů v konstrukci těchto ústrojí robotů (viz tab. 7) spíše reálnou 

vizi do budoucnosti.   
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Konstrukce pojezdového ústrojí a lokomočního ústrojí 
Druh aplikace Typ kompozitu Výhody Nevýhody 

lože pojezdu             
průmyslového robotu 

  
  

polymerbeton  
(částicový kompozit) 

 -dobrá tlumící schopnost lože 

 -možnost integrace vedení           

  (a dalších prvků) při výrobě lože 

 -dobré teplotní chování 

 -vysoká tuhost lože 

 -vyšší náklady na výrobu 

 -horší zabíhavost polymerbetonové  

  směsi a z toho plynoucí omezení  

  (např. tvarová složitost odlitku) 

rám lokomočního ústrojí 
(podvozku) servisního robotu 

  
  
  
  

vláknový kompozit  
s polymerní matricí 
(zejména uhlíkový 
kompozit) 

 -snížení hmotnosti rámu 

 -zvýšení tuhosti rámu 

 -zlepšení dynamických vlastností 

 -zvýšení rychlosti a dynamiky  

  jízdy robotu 

 -prodloužení doby vykonávání  

  servisní činnosti  

  (doby výdrže akumulátoru) 

 -složitý návrh a dimenzování rámu  

 -problémy se spojováním prvků rámu 

 -vyšší náklady na výrobu 

 -vyšší náchylnost k poškození  

  nárazem 

  

 
Tab. 7  Možnosti využití kompozitů v konstrukci pojezdového ústrojí a lokomočního ústrojí (podvozku) 

 
 Především v konstrukci rámu podvozku servisních robotů by snížení hmotnosti při 

zachování vysoké tuhosti opět nabídlo několik hlavních směrů inovace (zlepšení užitných 

vlastností) lokomočního ústrojí (viz tab. 8). 

 
Směr 

inovace 
Jmenovitá 

nosnost 
Kinematické parametry 

(max. rychlost a zrychlení) 
Výkon 
pohonů 

Kapacita 
akumulátoru Cíl inovace 

I stávající vyšší stávající stávající zvýšení dynamiky jízdy 
II vyšší stávající stávající stávající zvýšení nosnosti 

III stávající stávající nižší stávající 
prodloužení doby vykonávání  

servisní činnosti  
(doby výdrže akumulátoru) 

IV stávající stávající nižší nižší úspora nákladů a prostoru  
   

Tab. 8  Možné hlavní směry inovace lokomočního ústrojí servisního robotu ve spojení s aplikací kompozitů 
 

3.4 Specifikace zadání diplomové práce 
 

Z přehledu realizovaných aplikací (viz podkapitola 2.5) a provedené specifikace možného 

využití kompozitů v konstrukci robotů (viz podkapitola 3.3) je patrné, že největší přínos 

představuje aplikace vláknových kompozitů s polymerní matricí ve stavbě ramen robotů 

a rozvodných dutých hřídelů. Proto je následující řešení diplomové práce zaměřeno na užití 

polymerních kompozitů s uhlíkovými vlákny (uhlíkových laminátů) v konstrukci horního 

ramene průmyslových robotů.   
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3.5 Specifikace dílčích funkcí a orgánová struktura horního ramene 
z konvenčních materiálů 

 
Pro efektivní návrh využití uhlíkových laminátů ve stavbě horního ramene robotu je 

výhodné specifikovat jeho jednotlivé dílčí funkce (vlastnosti). Tyto dílčí funkce, které 

společně zajišťují funkci hlavní – změnu polohy efektoru, jsou následující: 

 Nese užitečnou a neužitečnou zátěž. 

 Nese pohony následujících os (os orientačního ústrojí). 

 Nese orientační ústrojí. 

 Rozvádí mechanickou energii z pohonů k následujícím osám (osám orientačního 

ústrojí). 

 Nese energetické kabely, komunikační vodiče, případně vedení technologických médií. 

 Je součástí systému manipulátoru robotu. 

 Odolává statickým a dynamických zátěžným účinkům, vibracím, teplotním vlivům 

a vlivům prostředí. 

 Podílí se na celkové přesnosti polohování robotu. 

 Plnění výše uvedených dílčích funkcí zajišťují základní orgány, které společně vytváří 

obecnou orgánovou strukturu horního ramene (viz obr. 26).  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 26  Obecná orgánová struktura  typického  horního ramene současného robotu  
(bez zobrazení vnitřních orgánů) 

 
Specifikace dílčích funkcí horního ramene a sestavení jeho obecné orgánové struktury 

umožňuje lépe charakterizovat znaky ramen robotů z konvenčních materiálů. 

kloub (3.DOF) 

pohony  
orientačního ústrojí 

nosný profil 

orientační ústrojí 

připojovací 
 interfejs 
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3.6 Charakteristické znaky ramen z konvenčních materiálů 
 

Předmětem této podkapitoly je v souvislosti s uvedenými dílčími funkcemi analyzovat 

znaky charakteristické pro ramena současných průmyslových a pro srovnání také servisních 

robotů vyráběná z konvenčních materiálů (kovů). Tyto znaky představují problémové oblasti, 

jimiž se bude potřeba s ohledem na aplikaci uhlíkových laminátů zabývat.  

Analýza je zaměřena na horní ramena aktuálně vyráběných průmyslových robotů s nízkou 

nosností od 6 kg do 16 kg a ramena manipulačních nástaveb servisních robotů s nosností 

pohybující se mezi 5 kg a 30 kg. Z následujících obrázků lze vysledovat tyto charakteristické 

znaky (problémové oblasti): 

 geometrie nosného profilu ramene, 
 distribuce pohonů, 
 způsoby spojení nosného profilu se skříní kloubu (3.DOF), 
 způsoby připojení orientačního ústrojí, 
 způsob připojení ramene do systému polohovacího ústrojí, 
 způsob vedení energetických kabelů a komunikačních vodičů (případně technologických 

médií), 
 způsob uložení koaxiálních dutých hřídelí. 
 
Průmyslové roboty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     A                                                               B                                    C 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                               D                                                                                          E 
 

Obr. 27  Horní ramena průmyslových robotů

A – robot ABB IRB 2400L 
B – robot Fanuc M-16iB/10L 

C – robot Kawasaki KF264 
D – robot Reis RV16L     

E – robot Kuka KR6

nosný profil 
„trubka“ 

nosný profil 
„jäkl“ nosný profil 
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Servisní roboty 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                           A                                                        B                                                             C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           D                                                                         E  
 

Obr. 28  Ramena manipulačních nástaveb servisních robotů 

A – robot PackBot 510 společnosti iRobot 
B – nástavba robotu CAMELEON společnosti Eca 
C – robot ASENDRO EOD společnosti Robowatch 

D – robot TEODOR společnosti Telerob 
E – robot TELEMAX společnosti Telerob 

 
 Geometrie nosného profilu zahrnuje tvar a rozměry příčného průřezu a jeho změnu 

v podélném směru profilu. Z výše uvedených obrázků vyplývá, že se z hlediska tvaru 

příčného průřezu používají v podstatě dva typy uzavřených profilů – kruhový (typ „trubka“) 

a obdélníkový (typ „jäkl“). Nosné profily, které směrem ke koncovému členu kinematické 

struktury (k orientačnímu ústrojí) v souvislosti s teorií o nosnících stejné pevnosti zmenšují 

svůj průřez (obr. 27E), se vzhledem k náročnější technologii výroby vyskytují v menší míře.  

 Distribuce pohonů je v tomto případě chápána jako rozmístění jednotlivých pohonů 

následujících os (stupňů volnosti) na rameni robotu. U horního ramene současných 

průmyslových robotů jsou z důvodu snížení momentu setrvačnosti ramene pohony 

(resp. motory) následujících os (os orientačního ústrojí) umístěny výhradně na jeho konci 

nosný profil 
„trubka“ 

nosný profil 
„trubka“ 

nosný profil 
„trubka“ 

nosný profil 
„jäkl“ 
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protilehlém k orientačnímu ústrojí. Mechanická energie je pak z tohoto místa rozvedena 

obvykle dutými koaxiálními hřídeli uloženými uvnitř ramene. V případě manipulačních 

nástaveb servisních robotů, které se obvykle v porovnání s průmyslovými roboty vyznačují 

nižšími rychlostmi a zrychleními jednotlivých pohybových os, se vyskytují hybridní 

konstrukce. Při preferování modulární koncepce se pohony jednotlivých os umísťují přímo 

v kloubech. 

 V konstrukci ramen z konvenčních materiálů se používají pro vzájemné spojování 

jednotlivých dílů (částí) ramene a při připojování ramene do systému robotu běžně ve 

strojírenství užívané rozebíratelné spoje. 

 Energetické kabely, komunikační vodiče a technologická média (stlačený vzduch, laserový 

paprsek, barva pro stříkání, ochranná atmosféra pro svařování apod.) mohou být vedena 

v zásadě dvěmi způsoby – vně nebo uvnitř ramene. U průmyslových robotů se vyskytují obě 

varianty, přičemž záleží na konkrétní konstrukci a zvyklostech výrobce. Pro manipulační 

nástavby servisních robotů je typické vést energii, informace a technologická média v dutině 

ramen.   

 Využití koaxiálních dutých hřídelí uložených v dutině ramene je v současnosti 

nejpoužívanější způsob rozvodu mechanické energie z pohonů (resp. motorů) do příslušných 

kloubů. 

 Problémová místa konstrukce ramene vyjádřená výše uvedenými znaky je nutné brát při 

návrhu v úvahu, neboť v souvislosti s užitím laminátu je pravděpodobné jejich odlišné řešení. 

 
3.7 Morfologická matice 
 

Morfologická matice uvádí možné způsoby provedení (technické realizace) jednotlivých 

znaků horního ramene průmyslového robotu využívajícího ve své konstrukci laminátů. 

Vzájemné kombinování způsobů provedení jednotlivých znaků vede ke specifikaci teoreticky 

možných variant řešení konstrukce ramene.  

Obrovský počáteční počet variant se postupně redukuje vyloučením kombinací (variant) 

fyzikálně nerealizovatelných, výrobně a potažmo ekonomicky neúnosně náročných a také 

variant s nízkou technickou úrovní.  
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Způsob provedení (technická realizace) Číslo 
znaku 

Charakteristický znak 
(vlastnost) a b c d 

Počet způsobů 
provedení 

I  distribuce (umístění)   
 pohonů v kloubech hybridní mimo klouby ----- 3 

II 
 přenos energie 
 z pohonů (motorů)  
 do kloubů 

vložené 
rozvodné 
převody  

bez rozvodných 
převodů ----- ----- 2 

III  tvar průřezu nosného  
 profilu 

kruh  
(viz obr. IIIa) 

obdélník  
(viz obr. IIIb) 

mnohoúhelník 
(viz obr. IIIc) 

proměnný 
(různý) po délce

(viz obr. IIId) 
4 

IV  typ průřezu nosného  
 profilu 

plný  
(viz obr. IVa) 

dutý  
(viz obr. IVb) ----- ----- 2 

V  velikost (rozměry)  
 průřezu po délce  

konstantní  
(viz obr. Va) 

proměnná  
(viz obr. Vb) ----- ----- 2 

VI 
 způsob připojení  
 spojovacího prvku  
 (prvků) 

integrován(y) 
při výrobě 
laminátu 

dodatečné 
připojen(y) ----- ----- 2 

VII 
 spoj nosného profilu  
 s prvkem kloubu  
 (3.DOF) 

s materiálovým 
stykem 

se silovým 
stykem 

s tvarovým 
stykem kombinovaný 4 

VIII 
 spoj nosného profilu  
 s prvkem orientačního  
 ústrojí 

s materiálovým 
stykem 

se silovým 
stykem 

s tvarovým 
stykem kombinovaný 4 

IX  povaha (funkce)  
 nosného profilu 

pevný  
(viz obr. IXa) 

rotující 
(součástí 4.DOF) 
(viz obr. IXb) 

----- ----- 2 

 Celkový počet kombinací (teoretický počet variant) 6144 
 

Tab. 9   Morfologická matice 
 

Ilustrační obrázky k morfologické matici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Obr. IIIa                                             Obr. IIIb                                               Obr. IIIc   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Obr. IIId                                                        Obr. IVa                                  Obr. IVb 
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                                     Obr. Va                                                                                 Obr. Vb 
   

 
Obr. IXa 

 

 
Obr. IXb 

 
Pozice: 

1 - dutý hřídel 2 - ložisko se zkříženými válečky      3 - připojovací interfejs 

 

4 Varianty principielního řešení konstrukce horního ramene 
s využitím laminátů 

 

 Na základě sestavené morfologické matice a s ohledem na technickou realizovatelnost, 

dostupné výrobní technologie, možnosti montáže a ekonomickou náročnost byly navrženy 

dvě varianty principielního řešení konstrukce horního ramene průmyslového robotu 

s laminátovými prvky. Tyto varianty se liší zejména povahou (funkcí) nosného profilu 

a počtem rozvodných dutých hřídelí.  
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pevný (stacionární) 
nosný laminátový profil 

orientační ústrojí 

kloub 3. DOF 

harmonická převodovka 5. DOF 

harmonická převodovka 
4. DOF 

harmonická převodovka 6. DOF 

koaxiální duté hřídele 

ložisko se zkříženými válečky 

motor 4. DOF 

motor 5. DOF 

motor 6. DOF 

4.1 Varianta A – Pevný (stacionární) kompozitní nosný profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29  Model horního ramene průmyslového robotu s pevným kompozitním nosným profilem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 30  Řez a detaily modelu horního ramene průmyslového robotu s pevným kompozitním nosným profilem 
 

Jedná se o variantu, která se vyznačuje pevným (stacionárním) laminátovým nosným 

profilem (viz obr. 29), spojeným se skříní kloubu 3. DOF. V tomto konstrukčním řešení je 

namáhán nosný profil ohybem a tahem. Jak je patrné z řezu 3D modelem na obr. 30, obsahuje 
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konstrukce tři koaxiální duté hřídele, u kterých je rovněž uvažováno použít zčásti uhlíkový 

laminát. Na dutý hřídel 4. a 5. DOF je přenášen výkon servomotorů pomocí čelních 

ozubených soukolí. Dutý hřídel 6. DOF je se servomotorem spojen spojkou. K transformaci 

parametrů (otáček a momentů) servomotorů jednotlivých stupňů volnosti orientačního ústrojí 

dochází v harmonických převodovkách pro 4., 5. a 6. DOF, které jsou umístěny na konci 

ramene v orientačním ústrojí. Díky tomu přenáší duté hřídele relativně nízké kroutící 

momenty při vysokých otáčkách. 

 
4.2 Varianta B – Otočný kompozitní nosný profil 
 

Toto konstrukční řešení je charakteristické otočným nosným laminátovým profilem, který 

je na svém konci kyvně uložen do skříně 3. DOF prostřednictvím ložiska se zkříženými 

válečky. Nosný profil je součástí 4. DOF. V podstatě se dá říct, že zde přebírá funkci dutého 

hřídele 4. DOF ve variantě A, a proto obsahuje tato varianta konstrukčního návrhu pouze dvě 

koaxiální duté hřídele. Tyto rozvádí výkon servomotoru 5. a 6. DOF do orientačního ústrojí, 

kde dochází prostřednictvím harmonických převodovek k dosažení potřebných parametrů 

(otáček a momentů) na výstupech 5. a 6. DOF. Transformace parametrů (otáček a momentu) 

servomotoru 4. DOF se uskutečňuje v harmonické převodovce umístěné přímo na výstupu 

servomotoru, přičemž výstupní parametry 4. DOF jsou upraveny na následném čelním 

ozubeném soukolí. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení a funkcím nosného profilu v této 

variantě je zřejmé, že je namáhán kombinací tahu, ohybu a krutu. Stejně jako u varianty A je 

i zde uvažováno využití uhlíkového laminátu v konstrukci dutých hřídelů.   

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 31  Model horního ramene průmyslového robotu s otočným kompozitním nosným profilem 

otočný nosný 
laminátový profil 

orientační ústrojí 

kloub 3.DOF 

harmonická převodovka 5. DOF 
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 harmonická převodovka 4. DOF 

harmonická převodovka 6. DOF 

koaxiální duté hřídele 

ložisko se zkříženými 
válečky 

motor 4. DOF 

motor 5. DOF 

motor 6. DOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 32  Řez a detaily modelu horního ramene průmyslového robotu s otočným kompozitním nosným profilem 
 

4.3 Volba varianty principielního řešení pro konstrukci ramene s využitím 
laminátů 

 
Úkolem této podkapitoly je uvést některé aspekty a možná kritická místa konstrukčního 

řešení obou variant a vybrat na jejich základě optimálnější (vhodnější) variantu pro následný 

konstrukční návrh ramene robotu s aplikací laminátů. 

Jedním z aspektů při výběru vhodnější varianty je výskyt kritického místa návrhu 

z hlediska jeho konstrukčního řešení a montáže. U varianty A je takovým místem uložení tří 

koaxiálních dutých hřídelů (včetně jejich montáže) a vedení dutých hřídelů 5. a 6. DOF 

poměrně malým otvorem v harmonické převodovce 4. DOF. Z tohoto důvodu by musela být 

s největší pravděpodobností použita výrobcem upravená harmonická převodovka s větším 

otvorem, jejíž cena by byla bezesporu podstatně vyšší než cena převodovky standardní. 

Varianta B je z tohoto hlediska příznivější, neboť obsahuje pouze dvě koaxiální duté hřídele. 

Správné řešení jejich uložení a montáže s ohledem na kvalitu plnění jejich funkce není 

jednoduché, nicméně je určitě snazší než v případě tří koaxiálních hřídelů. V případě 

varianty B mohlo v minulosti představovat menší problém otočné uložení nosného profilu, 

který v podstatě představuje letmo uchycený nosník. Tento je v důsledku poměrně velkého 
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vyložení a sil působících na jeho konci zatížen v místě svého uložení značnými klopnými 

momenty a silami. Řešením je v dnešní době použití ložisek se zkříženými válečky. 

V souladu se zaměřením diplomové práce na využití kompozitů v konstrukci ramene 

robotu je vhodné uvést jako další aspekt ovlivňující volbu určité varianty míru využití 

kompozitního dílu, tedy množství funkcí vykonávaných laminátovým dílem. V tomto ohledu 

dominuje varianta B, kde laminátový profil plní jak funkci nosnou, tak přenáší výkon (pohyb 

a silové působení) 4. DOF na orientační ústrojí. Je tudíž zatížen tahem, ohybem a navíc 

krutem. Tato kombinace zatížení se dá správně navrženým laminátovým dílem s výhodou 

přenést a docílit tak jeho vyššího využití při současném snížení počtu koaxiálních dutých 

hřídelí. 

Z pohledu ekonomické náročnosti, pokud se pomine zmíněná možnost vyšší ceny 

upravené převodovky 4. DOF u varianty A, může dále znevýhodnit variantu A především 

potřeba vyrobit tři (zčásti laminátové) koaxiální duté hřídele namísto dvou u varianty B. 

Z hlediska náročnosti výroby  jsou si obě varianty velmi podobné. 

Na základě výše specifikovaných aspektů a jejich srovnání u obou variant je zvolena jako 

optimálnější varianta B – rameno s otočným nosným profilem.     

  
 
5 Výpočtový model průmyslového robotu a jeho parametry 
 

Pro následný návrh (resp. pro první iteraci návrhového procesu) laminátových dílů 

a ostatních strojních součástí a komponent konstrukce horního ramene je potřeba stanovit 

výchozí hodnoty zatížení jednotlivých dílů. Tento proces je z důvodu neznalosti hmotností 

a momentů setrvačnosti jednotlivých součástí a skupin v počáteční fázi návrhu velmi obtížný 

a vyžaduje značné zkušenosti z předešlé realizace podobných konstrukcí. K získání výchozích 

hodnot zatížení byl v modulu Pro/MECHANICA MOTION pro účely diplomové práce 

vytvořen výpočtový model průmyslového robotu (viz obr. 34). Jeho užitné parametry 

(viz tab. 11) byly zvoleny a dopočteny na základě parametrů současných angulárních robotů 

(viz tab. 10), přičemž úroveň některých parametrů byla v souladu s inovativním přístupem 

lehce zvýšena. 
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Obr. 33  Kinematické schéma výpočtového modelu průmyslového robotu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 34  Výpočtový model průmyslového robotu v nejnepříznivější poloze (konfiguraci) 
 
 
 
 
 

základ 

rotační jednotka 

spodní rameno 

horní rameno 

přídavná zátěž (10 kg) 

jmenovitá zátěž (10 kg) 
(hmotnost OM a efektoru) 
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Typ robotu Parametr 
ABB IRB 2400L Reis RV 6L Kuka KR 16 L6 

Jmenovitá nosnost [kg] 7 6 6 
Přídavná zátěž horního ramene [kg] 10 10 10 
Opakovatelná přesnost [mm] ±0,06 ±0,05 ±0,1 
Max. dosah [mm] 1810 1725 2025 

Osa 1  360 (±180) 330 (-180/+150) 370 (±185) 
Osa 2  200 155 (-30/+125) 190 (-35/+155) 

Rozsahy pohybu os 
polohovacího ústrojí [°] 

Osa 3  125 270 (-150/+120) 284 (-154/+130) 
Osa 4  370 (±185) 420 (±210) 700 (±350) 
Osa 5  240 (±120) 246 (±123) 260 (±130) 

Rozsahy pohybu os 
orientačního ústrojí [°] 

Osa 6  800 (±400) 720 (±360) 700 (±350) 
Osa 1  150 140 156 
Osa 2  150 140 156 

Max. úhlové rychlosti os 
polohovacího ústrojí [°/s] 

Osa 3 150 140 156 
Osa 4 360 270 335 
Osa 5 360 300 355 

Max. úhlové rychlosti os 
orientačního ústrojí [°/s] 

Osa 6 450 500 647 
Osa 2 - Osa 3 [mm] 855 615 680 

Vzdálenost Osa 3 - Příruba připoj. 
interfejsu [mm] 945 830 1085 

 
Tab. 10  Základní parametry průmyslových robotů reprezentujících třídu s nízkou nosností (6 kg až 16 kg) 

 

Parametr Vstupní (navržená) 
hodnota 

Jmenovitá nosnost [kg] 10 
Přídavná zátěž horního ramene [kg] 10 
Opakovatelná přesnost [mm] ±0,1 
Max. dosah [mm] 2000 

Osa 1 - 1   370 (±185) 
Osa 2 - 2    190 (-35/+155) Rozsahy pohybu os 

polohovacího ústrojí [°] 
Osa 3 - 3   280 (-150/+130) 
Osa 4 - 4    420 (±210) 
Osa 5 - 5    250 (±125) Rozsahy pohybu os 

orientačního ústrojí [°] 
Osa 6 - 6    720 (±360) 
Osa 1 - 1max  160 
Osa 2 - 2max   160 Max. úhlové rychlosti os 

polohovacího ústrojí [°/s] 
Osa 3 - 3max 160 
Osa 4 - 4max 320 
Osa 5 - 5max 350 Max. úhlové rychlosti os 

orientačního ústrojí [°/s] 
Osa 6 - 6max 600 
Osa 1 - 1max   449,1 
Osa 2 - 2max   449,1 Max. úhlová zrychlení os 

polohovacího ústrojí [°/s2] 
Osa 3 - 3max   449,1 
Osa 4 - 4max   1706,7 
Osa 5 - 5max   2041,7 Max. úhlová zrychlení os 

orientačního ústrojí [°/s2] 
Osa 6 - 6max   6000 
Osa 2 - Osa 3 (l4) [mm] 700 

Vzdálenost Osa 3 - Příruba připoj. 
interfejsu (l5 + l6) [mm] 1050 

 
Tab. 11  Navržené parametry výpočtového modelu průmyslového robotu 
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5.1 Způsob stanovení max. úhlových zrychlení jednotlivých stupňů 
volnosti 

 
Pro určení maximálních úhlových zrychlení stupňů volnosti (os) polohovacího ústrojí byl 

stanoven požadavek, aby k rozběhu příslušné osy z klidu na její maximální úhlovou rychlost 

došlo na dráze rovné 15 % minimálního rozsahu pohybu os polohovacího ústrojí podle 

vztahu: 
2

max
max 2

i
i k







 
,        (1)   

kde   je minimální hodnota z rozsahů pohybu os polohovacího ústrojí (1., 2. a 3. DOF), tedy 

2  , a poměr úhlové dráhy rozběhu (resp. brzdění) a rozsahu pohybu osy je navržen 

0,15 (15 %)k  . 

Doba rozběhu příslušné osy polohovacího ústrojí z klidu na její maximální úhlovou 

rychlost se vypočte ze vztahu: max

max

i
ir

i

t 


 . (2) 

 Příklad výpočtu maximálního úhlového zrychlení a doby rozběhu 1. DOF: 
2 2

2 21max
1max

160 449,1 7,839
2 2 0,15 190

s rad s
k





      

   
 

1max
1

1max

160 0,356
449,1rt s


    

Obdobně se určí maximální úhlová zrychlení stupňů volnosti (os) orientačního ústrojí, kde 

se ve vztahu (1) místo   dosazuje minimální hodnota z rozsahů pohybu os orientačního 

ústrojí (4., 5. a 6. DOF) 5ou   a  je navržen poměr úhlové dráhy rozběhu (resp. brzdění) 

a rozsahu pohybu osy 0,12 (12 %)ouk  . Doba rozběhu příslušné osy orientačního ústrojí 

z klidu na její maximální úhlovou rychlost se vypočte z rovnice (2).  

K výpočtu maximálních úhlových zrychlení a dob rozběhu jednotlivých stupňů volnosti 

byl využit program Mathcad 13.0. Tento výpočet je obsažen v souboru 

vypocet_kinemat_parametru.xmcd jako příloha v elektronické podobě. 

 
Obr. 35  Průběh úhlové rychlosti (lichoběžníkový) a úhlového zrychlení  

uvažované při výpočtu jeho max. hodnoty 
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5.2 Hodnoty zatížení v uvedených místech konstrukce horního ramene   
 

Pro získání hodnot zatížení v příslušných místech konstrukce horního ramene byly 

provedeny dynamické analýzy výpočtového modelu v systému Pro/MECHANICA MOTION 

pro nejnepříznivější polohu průmyslového robotu. Touto polohou se předpokládá konfigurace 

manipulátoru robotu se spodním a horním ramenem, potažmo výstupem 5. DOF, natočeným 

do vodorovné roviny (viz obr. 34). V této poloze dochází k největšímu vyložení polohovacího 

ústrojí robotu. Tab. 12 uvádí složky daných zatížení pro tuto konfiguraci za současného 

pohybu jednotlivých stupňů volnosti (os) s maximálním zrychlením a maximální rychlostí, 

jichž je dosaženo právě v této poloze.  

Příklady odečtení hodnot zatížení z výsledků dynamické analýzy a další tabulky jsou 

uvedeny v příloze 1. Tab. P1.1 obsahuje zatížení odečtené z dynamické analýzy při 

maximálních úhlových rychlostech všech os dosažených ve zmíněné poloze a tab. P1.2 uvádí 

statická zatížení horního ramene pro uvedenou konfiguraci.  

 

Místo působení Složky zátěžné síly [N] Složky zátěžného momentu [N.mm] 

F6x -660 M6x -115872 
F6y 1304 M6y -59290 Výstup 6.DOF  
F6z -640 M6z 1962 
F5x -707 M5x -163099 
F5y 1452 M5y -59235 Výstup 5.DOF  
F5z -729 M5z 49520 
F4x -867 M4x -920858 
F4y 1909 M4y -61857 Výstup 4.DOF  
F4z -1052 M4z 704481 
F3x -1026 M3x -1099330 
F3y 2371 M3y -244008 Výstup 3.DOF  
F3z -1466 M3z 510493 
FSOUx -816 MSOUx -421806 
FSOUy 1797 MSOUy -61617 

Spoj nosný profil - koncovka 
(strana OÚ) 

FSOUz -947 MSOUz 277938 
FSSKx -832 MSSKx -900612 
FSSKy 1841 MSSKy -61679 

Spoj nosný profil - koncovka 
(strana skříně 3.DOF) 

FSSKz -981 MSSKz 686770 
 

Tab. 12  Hodnoty zatížení v uvedených místech pro nejnepříznivější konfiguraci výpočtového modelu  
za současného pohybu jednotlivých stupňů volnosti (os) s max. zrychlením  

a max. rychlostí – maximální zatížení 
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6 Doporučení pro aplikaci laminátů v konstrukci ramen robotů 
 

Předpokladem úspěšného aplikování laminátového dílu do struktury ramene robotu je 

respektování komplexního návrhového postupu, při kterém je nutné brát v úvahu současně 

řadu důležitých hledisek. Cílem této kapitoly je sestavit soubor doporučení pro některé 

z následujících hledisek (kroků) návrhu laminátového dílu: 

 Volba materiálu. 

 Návrh konfigurace (skladby) laminátu. 

 Návrh geometrických parametrů. 

 Návrh spojů s ostatními díly. 

 Návrh povrchové úpravy. 

 Volba technologie výroby. 

 Návrh montáže souvisejících dílů. 

 Ekonomické zhodnocení. 

 
Následující obrázek představuje základní schéma návrhového postupu laminátového dílu, 

které uvádí obvyklou posloupnost jeho jednotlivých kroků. Uvedená posloupnost kroků 

návrhu však není pevně stanovena a může se v určitých případech lišit. Ve skutečnosti jsou 

při řešení příslušného kroku návrhu uvažována zároveň i hlediska následující (ostatní). 

Ze schématu je patrné, že se jedná o postup iterační, kdy každá iterace přibližuje návrh 

optimálnímu řešení laminátového dílu v souvislosti s požadavky na něj kladenými.    

 
 

Obr. 36  Základní schéma (iteračního) postupu návrhu laminátového dílu 
 

6.1 Faktory pro volbu vhodného materiálu 
 

Výběr vhodného kompozitního materiálu představuje jeden z klíčových kroků úspěšného 

návrhu a aplikace laminátového dílu. Při volbě kompozitního materiálu se vychází především 
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z požadavků příslušné aplikace, na jejichž základě se klade důraz zejména na určité (řídící) 

faktory z následujících, obecně uváděných, faktorů pro výběr materiálu: 

 pevnost, 

 tuhost, 

 životnost, 

 měrná hmotnost, 

 houževnatost, 

 cena, 

 teplotní závislost, 

 odolnost proti opotřebení, 

 korozní odolnost, 

 elektrická a tepelná vodivost, 

 zvukově izolační vlastnosti. 

 
Z hlediska aplikace kompozitů v konstrukci ramen robotů se volba vhodného 

kompozitního materiálu řídí především tuhostí, pevností, životností, houževnatostí, měrnou 

hmotností, teplotní závislostí, korozní odolností a cenou, přičemž míra vlivu daného faktoru 

na výběr materiálu je silně závislá na konkrétní aplikaci. Toto je typické zejména pro servisní 

roboty, u kterých připadá v úvahu obrovská rozmanitost prováděných servisních úloh 

v nejrůznějších prostředích a specifických podmínkách.    

Výběr vlastního kompozitního materiálu zahrnuje návrh jeho jednotlivých složek – vláken 

a matrice, které do značné míry určují jeho výsledné vlastnosti. Volba vláken se odvíjí 

především od požadované pevnosti a tuhosti kompozitu v jejich (podélném) směru. 

V současné době se obvykle využívají vlákna skleněná, aramidová a uhlíková. Obzvláště pro 

uhlíková vlákna je charakteristická široká škála různých typů lišících se tuhostí (modulem 

pružnosti v tahu) a pevností. Výběr typu vláken ovlivňuje také výsledný součinitel teplotní 

roztažnosti, který v případě použití uhlíkových vláken vede k velmi příznivé hodnotě 

součinitele délkové teplotní roztažnosti blízké nule. Důsledkem je výborná teplotní rozměrová 

stabilita, čehož se typicky využívá v kosmických aplikacích. Tato vlastnost je výhodná také 

pro aplikace v oblasti robotiky.  

V případě výběru pojivového systému – matrice se přihlíží zejména k její teplotní 

odolnosti, jednoduchosti zpracování a ceně. Důležitá je rovněž schopnost co nejlépe smáčet 

povrch výztuže (vláken) a tím vytvořit pevnou vazbu mezi povrchem výztuže a matricí pro 

kvalitní přenos zatížení z matrice na výztuž. V závislosti na konkrétní aplikaci se uvažují další 

faktory jako jsou tažnost, odolnost proti okolnímu prostředí, hustota apod. Mezi hlavní 

materiály matrice patří polymery, kovy, keramika a uhlík. Pro aplikace vyžadující vysokou 

teplotní odolnost a odolnost vůči agresivnímu okolnímu prostředí (např. otěruvzdornost, 

odolnost proti chemikáliím) se používají matrice keramické a uhlíkové. V aplikacích 

nesvázaných požadavkem vysoké teplotní odolnosti se pro svou nízkou cenu, jednoduché 
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zpracování a dobrou schopnost smáčet výztuž volí výhradně polymerní matrice, které jsou 

vhodné také pro využití v konstrukci robotů (viz tab. 13). 

 

Faktor výběru matrice 
 

Seřazení materiálů matrice 
   ŠPATNÝ                                                     DOBRÝ 
 

  schopnost smáčet vlákna  KERAMIKA  KOV  UHLÍK  POLYMER 

  jednoduchost zpracování  KERAMIKA  KOV  UHLÍK  POLYMER 

  kvalita laminátu  KERAMIKA  UHLÍK  KOV  POLYMER 

  tažnost  KERAMIKA  UHLÍK  KOV  POLYMER 

  odolnost vůči prostředí  POLYMER  KOV  UHLÍK  KERAMIKA 

  hustota  KOV  KERAMIKA  UHLÍK  POLYMER 

  cena  KOV  UHLÍK  KERAMIKA  POLYMER 
  

Tab. 13  Faktory pro výběr materiálu matrice ([30]) 
 
Polymerní matrice mohou být termosetické (reaktoplastické – epoxid, polyester atd.) nebo 

termoplastické (PA, PP, PEEK atd.). Termoplastické jsou charakteristické vyšší teplotní 

odolností, ale také vyšší cenou (viz tab. 3 podkapitoly 2.3). Nutno podotknout, že přesný 

teplotní limit použitelnosti závisí na konkrétním typu polymerní matrice a některé nedostatky 

těchto matric z pohledu odolnosti vůči agresivnímu prostředí je v současnosti možné 

eliminovat rozvíjejícími se procesy povrchové úpravy.  

Obecně platí, že vlastnosti jednosměrových kompozitů v podélném (longitudinálním) 

směru jsou řízeny vlastnostmi vláken, zatímco v příčném (transverzálním) směru jsou 

rozhodující vlastnosti matrice.    

     

 
 

Tab. 14  Teploty použití kompozitních materiálů ([30]) 
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Díky svým výborným vlastnostem ve vztahu k uvedeným výběrovým faktorům, 

především díky vysoké tuhosti a pevnosti při nízké měrné hmotnosti a díky extrémně nízké 

teplotní roztažnosti, jsou v konstrukci ramen robotů obvykle využívány polymerní kompozity 

vyztužené uhlíkovými, případně aramidovými vlákny nebo jejich kombinací. 

 
6.2 Doporučení pro návrh konfigurace (skladby) laminátu 
 

Laminát se skládá z jednotlivých kompozitních vrstev (lamin). Syntéza konfigurace 

(skladby) laminátu zahrnuje návrh vlastností a počtu jednotlivých vrstev, jejich orientací 

a posloupnosti jejich ložení v laminátu. Jedná se v podstatě o řízený proces vytváření 

vlastního kompozitního materiálu (laminátu) s cílem dosažení požadované anizotropie, tedy 

požadovaných vlastností v příslušných směrech. 

Z hlediska pevnostního a deformačního chování, tedy z makroskopického hlediska, se 

uvažuje kompozitní vrstva (lamina) jako homogenní a ortotropní. Je zřejmé, že lamina 

s orientací 0° nejlépe odolává normálovému namáhání v ose x a nejvíce se podílí na tuhosti 

laminátu ve směru osy x (Ex). Tato lamina má osy souměrnosti (přirozené osy) 1, 2, 3 stejně 

orientované s příslušnými osami laminátu x, y, z. Na obr. 37 je znázorněn efekt orientace 

laminy (vrstvy laminátu) při určitých způsobech zatížení. V případě nenulové orientace 

(0° <  < 90°) má lamina vyšší transformovaný modul pružnosti ve smyku Gxy a nižší 

transformovaný modul pružnosti v tahu Ex v závislosti na konkrétní hodnotě úhlu  

(viz obr. 38). Z obr. 38 je rovněž patrné, že maximální modul pružnosti ve smyku Gxy 

a maximální pevnost při smykovém namáhání xy poskytuje lamina s orientací 45°         

(resp. – 45°). Toto vyplývá ze skutečnosti, že lamina přenáší transformovaná normálová 

napětí v podélném a příčném směru (viz obr. 39). Důležitou roli hraje přitom také směr 

(znaménko) smykového napětí. Z tohoto pohledu je mnohem příznivější působení smykového 

napětí v kladném směru, neboť vlákna jsou v tomto případě namáhána v podélném směru 

tahem a ve směru příčném tlakem (viz obr. 40). V situacích, kdy je potřeba přenášet smykové 

napětí měnící svůj směr (své znaménko), je nutné mít ve skladbě laminátu obsaženy vrstvy 

s orientací + 45° i – 45° nebo zvolit jiný typ výztuže, například ve formě tkaniny, pleteniny 

a podobně.  
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Obr. 37  Efekt orientace laminy (vrstvy laminátu) při určitém způsobu zatížení ([19]) 

 
 

 
 

Obr. 38  Závislost transformovaných modulů 
pružnosti laminy na její orientaci 
v kompozitu sklo / epoxid ([30]) 

 
 

 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 39  Chování jednosměrně vyztužené laminy 
při smykovém namáhání ([30]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 40  Smykové napětí pod úhlem 45° 
vůči přirozeným osám laminy 1, 2 ([30]) 
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6.3 Postup návrhu geometrických parametrů dílu 
 

Geometrie (tvar a rozměry) laminátového dílu je závislá především na působícím zatížení 

a možnostech dostupných výrobních technologií. Přirozeně je snahou navrhovat laminátové 

díly tvarově jednoduché o minimálních rozměrech, což se pozitivně projeví ve snížení 

výrobní náročnosti (výrobního času) a výrobních nákladů. Při návrhu tvaru a rozměrů 

laminátového dílu z hlediska působícího zatížení – dimenzování se obvykle postupuje podle 

schématu na obr. 41.    

 
Obr. 41  Postup pevnostního výpočtu (dimenzování) laminátového dílu 

 
Prvním krokem procesu pevnostního výpočtu (dimenzování) laminátového dílu je 

dokonalá znalost vlastností použité formy vybraného materiálu (např. prepregu uhlíková 

vlákna / epoxidová pryskyřice) ve směrech jeho materiálových os. Tyto podrobné vlastnosti 

jsou určovány na základě celé řady finančně náročných zkoušek opakovaně prováděných 

výrobcem, a proto nejsou tyto informace volně dostupné. Výrobce poskytuje veřejnosti pouze 

některé vlastnosti, které mají navíc spíše informativní charakter, tzn. nejsou výrobcem 

garantovány. 

Druhý krok představuje globální deformační a napěťová analýza, kdy se určují poměrné 

deformace a vnitřní napětí v souřadnicovém systému laminátu (globálním souřadnicovém 

systému 0xyz) (viz obr. 42), přičemž pro jejich určení se v laminátových strukturách používají 

v principu stejné metody jako u kovů. 
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Obr. 42  Natočení lokálního souřadného systému laminy (osy 1, 2) 

vůči globálnímu souřadnému systému laminátu (osy x, y) 
 

 
 

Obr. 43  Napětí na elementu 
 

V dalším kroku je nutné provést lokální napěťovou analýzu s cílem stanovit napětí 

v jednotlivých vrstvách laminátu pro následnou pevnostní analýzu dílu. Při znalosti deformací 

laminátu (resp. lamin) v globálním souřadném systému z předchozího kroku se tyto 

přepočítají do jednotlivých vrstev pomocí transformační matice (T). Pro rovinnou napjatost 

platí následující vztah: 
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Z deformací každé laminy v jejím lokálním (materiálovém) souřadném systému 0123 se 

vypočítají napětí této laminy z Hookeova zákona pro ortotropní materiály: 
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0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

C C C
C C C
C C C

C
C

C

 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

     
    
    
        

    

 (viz obr. 43),                        (5) 

 
kde matice tuhosti (Cij) obsahuje vzhledem k ortotropnímu charakteru laminy 9 nezávislých 

prvků C11, C12, C13, C22, C23, C33, C44, C55, C66, jež lze vyjádřit pomocí těchto 9-ti nezávislých 

materiálových konstant: 

E1, E2, E3 – Youngovy moduly pružnosti v tahu ve směru materiálových os 1, 2 a 3;  
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12, 13, 23 (resp. 21, 31, 32) –  Poissonova čísla mezi příslušnými směry materiálových 

os 1, 2 a 3; 

G23, G31, G12 – moduly pružnosti ve smyku v rovinách symetrie 2-3, 3-1 a 1-2. 

Inverzní matici k matici tuhosti (Cij) představuje matice poddajnosti (Sij), která má pro 

ortotropní materiál a při vyjádření pomocí výše zmíněných materiálových konstant následující 

podobu:  

 

3121

1 2 3

3212

1 2 3

13 23

1 2 3

23

31

12

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

10 0 0 0 0

10 0 0 0 0

10 0 0 0 0

ij

E E E

E E E

E E E
S

G

G
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 .     (6) 

 
V této souvislosti existují dva extrémy – anizotropní a izotropní materiál. Matice tuhosti 

a poddajnosti anizotropního materiálu obsahuje 21 nezávislých prvků, které lze vyjádřit 

pomocí 21 nezávislých materiálových konstant. V případě izotropního materiálu, jehož 

charakter mají všechny konvenční konstrukční materiály – kovy, stačí pro sestavení těchto 

matic 2 nezávislé materiálové konstanty (zpravidla E a ). 

V posledním kroku postupu pevnostního výpočtu se podobně jako u kovů provádí 

pevnostní analýza. Jejím cílem je aplikací vhodné hypotézy pevnosti pro lamináty určit, zda 

navržený laminátový díl pevnostně vyhoví. Existuje celá řada hypotéz pevnosti pro lamináty, 

přičemž vzhledem k vývoji a získávání nových poznatků v tomto oboru jsou vytvářeny 

hypotézy nové, přesnější.  

Pro potřebu dimenzování laminátových dílů horního ramene byla využita Tsai-Hillova 

hypotéza pevnosti, která se označuje také jako teorie maximální energie a je obdobou 

hypotézy pevnosti izotropních materiálů HMH. Tato teorie je pro dvojosé namáhání založena 

na předpokladu, že při napětích působících v rovině nedojde k porušení materiálu, je-li 

splněna následující nerovnost: 
2 2 2

1 1 2 2 12

( / )1 ( / )1 ( / )1 ( / )2 12

1
P Pd P Pd P Pd P Pd P

    
    

       
                      

, (7) 
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kde  1,  2 a  12 jsou napětí vrstvy,  

 (P/Pd)1 je tahová / tlaková pevnost v podélném směru vrstvy (longitudinální),  

 (P/Pd)2 je tahová / tlaková pevnost v příčném směru vrstvy (transverzální),  

 P12 je smyková pevnost v rovině vrstvy.  

Na závěr této podkapitoly je potřeba podotknout, že problematika navrhování 

a dimenzování kompozitních dílů je poměrně rozsáhlá, a proto zde šlo především o zachycení 

principu návrhu geometrie dílu. Podrobně je tato problematika popsána v [4] a [30], ze 

kterých byly rovněž čerpány informace uvedené v této podkapitole.   

 
6.4 Způsoby spojování laminátu s ostatními díly 
 

Tato podkapitola se zaměřuje na možnosti spojení laminátových dílů s kovovými částmi. 

Návrh spojení je nedílnou a velmi důležitou součástí konstrukční činnosti vůbec, neboť 

správná volba a provedení spoje ovlivňuje do značné míry užitné vlastnosti a spolehlivost celé 

konstrukční skupiny. Tento proces představuje po návrhu vlastního kompozitního dílu 

z hlediska přenosu požadovaného zatížení druhý základní krok. Spolu se správnou volbou 

způsobu přenosu zatížení určuje také míru úspěšnosti náhrady původního kovového dílu.  

Podobně jako u spojování součástí z konvenčních materiálů (kovů) je možné použít také 

při návrhu spoje laminátu s kovovým dílem tři základní typy spojení lišící se způsobem 

přenosu zatížení. Jedná se o spoje s  tvarovým, silovým a materiálovým stykem, přičemž 

kromě známých způsobů spojení používaných u konvenčních materiálů existují specifická 

řešení spojů určená výhradně pro lamináty (např. vláknové smyčky). Vzhledem ke značně 

odlišné struktuře oproti kovům jsou uvedené typy spojení více či méně vhodné.  

Návrh spoje je ovlivněn následujícími faktory: 

 geometrie spojovaných součástí, 

 typ a charakter přenášeného zatížení, 

 technologie výroby kompozitního dílu, 

 pracovní podmínky spoje (zejména teplota s ohledem na možné rozdílné teplotní 

roztažnosti vedoucí ke vzniku škodlivého vnitřního pnutí), 

 prostorové uspořádání spoje, 

 výrobní a ekonomická náročnost spoje, 

 požadavek rozebiratelnosti spojení. 
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Spoje s tvarovým stykem 

Spoje využívající tvarový styk disponují vysokou mechanickou únosností i při 

dlouhodobém zatížení. Tyto spoje představují zejména šroubové, nýtové a čepové spoje, 

vláknové smyčky, spoje mnohoúhelníkovým nebo ozubeným profilem a západkové spoje. 

Šroubové (viz obr. 44), nýtové (viz obr. 47) a čepové spoje nejsou zcela ideálním řešením 

spojení laminátového dílu s kovovými částmi či laminátových dílu navzájem, neboť při jejich 

realizaci je nutné vytvořit v laminátu otvory. Tyto snižují jeho pevnost a umožňují navíc 

negativní působení okolních vlivů prostředí. Kvalita těchto spojů je závislá především na 

způsobu vyztužení laminátu v okolí otvoru. Pro zvýšení pevnosti v otlačení se okraj 

spojovaného laminátového dílu vyztuží kovovými vložkami nebo zesílí (viz obr. 44). 

Vláknové smyčky jsou specifickými spoji laminátů s kovovými díly pro přenos převážně 

tahového zatížení (viz obr. 45). Spoje namáhané krutem se realizují pomocí spojovacích 

profilů tvaru mnohoúhelníku (viz obr. 46) nebo ozubeného kola, přičemž dutina příslušného 

tvaru se na koncích hřídele vytvoří navíjením nebo se zde zavinou kovové koncovky 

s dutinou daného tvaru. 

 

 

 
 

Spoje se silovým stykem 

 
Obr. 44  Koncepce šroubových spojů laminát – kov (případně laminát – laminát) ([30])   

 

 

 

 

 

 
Obr. 45  Různá provedení vláknových smyček ([15]) 

 

 

 

 

 

Obr. 46  Princip spoje mnohoúhelníkovým profilem ([15]) 

 

 

 

 

Obr. 47 Příklad speciálního nýtu 
Hucktainer Plus výrobce Rivco 
pro spoje laminát – kov ([31])
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Spoje se silovým stykem 

Do této skupiny se řadí různá provedení svěrných spojů, které přenášejí zatížení třecí silou 

a jsou vhodné zejména pro spojování rotačních součásti. Nevýhodou je vznik předpětí 

na okraji laminátu v důsledku působení normálových sil potřebných ke vzniku požadované 

třecí síly.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 48  Příklad svěrného spoje laminátových trubek s opěrným kroužkem ([15]) 
 

Spoje s materiálovým stykem - lepené spoje 

Velmi progresivním a kvalitním způsobem spojování laminátů navzájem nebo s kovovými 

díly je lepení. To se v posledních letech vzhledem k vývoji kvalitních lepidel a jejich aplikace 

stalo jedním z nejpoužívanějších způsobů spojování laminátů. Tato skutečnost je dána 

výbornými vlastnostmi lepeného spoje, u kterého nevznikají koncentrace napětí jako 

u šroubových a nýtových spojů apod. U lepených spojů (viz obr. 49) nedochází k porušení 

průběhu vláken, což umožňuje plně využít jeho pevnost. Nevýhodou tohoto druhu spojení je 

nerozebiratelnost, nižší teplotní odolnost a nutnost upravit lepené plochy.  

V současné době jsou lepidla pro lamináty na velmi vysoké úrovni a je možné si vybrat ze 

široké nabídky celé řady výrobců. Mezi nejznámější patří Loctite, Ciba-Geigy, 5M, UHU 

a další, kteří nabízí také rozsáhlou poradenskou činnost v tomto oboru. 

 
 

 

 

 

 
Obr. 49  Základní typy lepených spojů ([30]) 

 
Nutno podotknout, že se pro zvýšení únosnosti 

a kvality spojení používá často také kombinace 

lepeného a šroubového spoje (viz obr. 50).  

 
Obr. 50  Kombinovaný lepený – šroubový spoj 
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V souvislosti s konstrukčním řešením horního ramene byly na základě předchozího 

přehledu možností spojování navrženy níže uvedené spoje laminátového profilu s kovovými 

koncovkami. Při návrhu spojů byl respektován způsob zatížení laminátového profilu tahem, 

ohybem a krytem, plynoucí z konstrukčního řešení zvolené varianty (viz podkapitola 4.2). 

 
Navržené varianty spojů: 
 

1) Lepený spoj 
 

Varianta 1A – obdélníkový profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varianta 1B – kruhový profil 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto řešení je výhodné z hlediska nižší výrobní náročnosti jak laminátového dílu, tak 

i kovových koncovek (zejména u varianty 1B), a z hlediska uspořádání spoje. Spoj 

se vyznačuje kompaktností a umožňuje využít dutinu profilu, což je důležité pro vedení 

koaxiálních dutých hřídelí. Jistou nevýhodu může představovat nerozebiratelnost tohoto 

spojení a nižší teplotní odolnost, která je však silně závislá na konkrétním typu použitého 

lepidla.  

   
 

koncovka s vnitřním vybráním 

laminátový profil 

koncovka s vnitřním vybráním 

laminátový profil otvor pro aplikaci lepidla 

otvor indikující zaplnění 
vnitřního vybrání lepidlem 

otvor pro aplikaci lepidla 

otvor indikující zaplnění 
vnitřního vybrání lepidlem 
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2) Kombinovaný spoj (s tvarovým a silovým stykem) 
 

Varianta 2A – kuželový svěrný spoj se zužujícím se koncem profilu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Tato varianta je v důsledku výroby přesných kuželových ploch a potřeby zavinutí 

koncovky při výrobě laminátového profilu výrobně náročnější. Navíc se vyznačuje menším 

otvorem pro případné vedení dutých hřídelí. 

   
Varianta 2B – kuželový svěrný spoj s rozšiřujícím se koncem profilu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podobně jako předchozí spoj se i tento vyznačuje vyšší náročností výroby. Spoj je navíc 

možné využít s ohledem na jeho montáž pouze na jedné straně laminátového profilu a má také 

vyšší prostorovou náročnost.  

 

laminátový profil 

koncovka s vnitřním kuželem 

víko s vnějším kuželem 

víko s vnitřním kuželem 

laminátový profil 
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Z výše uvedených důvodů je pro spojení laminátového profilu s kovovými koncovkami 

nejvýhodnější lepený spoj, který bude využit v konstrukční řešení horního ramene robotu. 

 
6.5 Možnosti povrchových úprav polymerních kompozitů 
 

Aplikace vhodné povrchové úpravy umožňuje zlepšit některé méně příznivé vlastnosti 

polymerních kompozitů, mezi které lze zařadit malou odolnost proti opotřebení, navlhavost 

a vysokou citlivost k poruše při rázovém namáhání. Odstraněním těchto nedostatků roste 

schopnost nahradit v některých aplikacích původní kovový či keramický díl právě 

polymerním kompozitem s vhodným povlakem. Tato skutečnost zvyšuje potenciál využití 

těchto materiálů v konstrukci servisních robotů, které jsou charakteristické rozmanitými 

provozními podmínkami. Kromě celé řady ochranných nátěrů, plnících rovněž funkci 

estetickou, lze na polymerní kompozity nanést také nejrůznější kovové povlaky. Při aplikaci 

kovového povlaku je potřeba brát v úvahu nevodivost polymerního kompozitu a nižší 

tepelnou a chemickou odolnost polymerní matrice. Tyto vlastnosti představují omezení pro 

volbu vhodné metody pokovování. 

Volba metody nanášení povlaku závisí také na jeho požadované tloušťce, přičemž 

povlaky větší tloušťky (řádově desetiny mm) se vyrábí tradičními metodami – galvanicky 

nebo stříkáním. Tenké povlaky (do 10 m) se nanášejí na základní materiál (substrát) 

výrobním procesem fyzikální a chemické depozice par – PVD (Physical Vapour Deposition) 

a CVD (Chemical Vapour Deposition) modifikovanými pro potřeby polymerních kompozitů.  

Proces stříkání umožňuje nanášení nejrůznějších povlaků kovů, keramiky a plastů. 

Z důvodu zabránění tepelného poškození polymerní matrice je většinou nutné chlazení 

substrátu proudem tlakového vzduchu, inertních plynů, CO2 nebo vody.  

V souvislosti s principem galvanického pokovování je potřeba složitým způsobem upravit 

povrch polymerního kompozitu, aby byl elektricky vodivý, což zvyšuje náklady na realizaci 

tohoto procesu.  

Povlaky nanesené metodou PVD se vyznačují nižší ochranou proti korozi a nelze je nanést 

na špatně přístupná místa. Klasická metoda CVD není pro polymerní kompozity použitelná 

z důvodu její vysoké procesní teploty, kdy substrát dosahuje teploty až 1050 °C. Řešením je 

metoda plazmatické polymerizace představující kombinaci metod PVD a CVD speciálně 

upravené pro polymerní kompozity.  

Specifickou metodou pokovování je vytváření kovových povlaků v dutině navíjených 

kompozitů. Kovový povlak se nanese na navíjecí trn a po navinutí kompozitu dojde při 

vytvrzování v peci k jeho přilnutí k povrchu dutiny kompozitního dílu.                
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7 Návrh horního ramene robotu s aplikací laminátů  
 

Úkolem této kapitoly je provést předběžný návrh a dimenzování základních částí 

konstrukce horního ramene průmyslového robotu se zaměřením na laminátové díly při 

respektování stanovených parametrů. Kapitola rovněž ukazuje možnost využití modulu 

Pro/MECHANICA STRUCTURE CAD systému Pro/ENGINEER při dimenzování laminátů 

a je zde pojednáno i o výsledcích získaných jeho aplikací. 
 

 

 

 
Obr. 51  Konstrukční řešení horního ramene průmyslového robotu s využitím laminátů (včetně OÚ) 

nosný laminátový profil 

duté 
laminátové 
hřídele 
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7.1 Rozbor zatížení jednotlivých součástí konstrukce ramene 
 

Při stanovení zatížení jednotlivých součástí a komponent konstrukce ramene 

se postupovalo od výstupu příslušného stupně volnosti, kde je již zatížení známo z dynamické 

analýzy výpočtového modelu průmyslového robotu (viz tab. 12). Těmito součástmi se myslí 

ložiska a strojní součásti a komponenty pro přenos výkonu ze servomotorů na výstup 

příslušného stupně volnosti orientačního ústrojí, tzn. hřídele včetně per, koaxiální laminátové 

duté hřídele, nosný laminátový profil, mechanické převody, harmonické převodovky a spojky.  

Postupným zahrnováním dynamického zatížení od předcházejících rotujících částí úměrného 

jejich momentu setrvačnosti byly určeny vstupní údaje pro návrh a dimenzování těchto 

součástí.  

Na obr. 52, 53 a 54 je znázorněno uspořádání 6., 5. a 4. DOF. Tyto obrázky slouží 

k určování zatížení jednotlivých strojních součástí a komponent a k jejich následnému 

dimenzování. Vzhledem k tomu, že se jedná o stále stejný princip výpočtu postupující vždy 

od výstupu příslušného stupně volnosti (v případě 6. DOF tedy od příruby připojovacího 

interfejsu) k servomotoru a bude využit pro všechny tři stupně volnosti, je zde tento výpočet 

uveden obecně. Jeho aplikace je demonstrována pouze na příkladu výpočtu kroutícího 

momentu (zatížení) hřídele hnané ozubené řemenice 6. DOF, uložené v ložiskách 3, 4 

(viz obr. 52). Nutno podotknout, že při postupném dimenzování a úpravách 3D modelu 

ramene jsou známy všechny parametry předchozích součástí a komponent potřebné pro 

výpočet zatížení následujícího dílu. 

Výpočet kroutícího momentu (zatížení) přenášeného danou součástí se provádí dle vztahu: 
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1 1
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,  (8) 

kde MkiDOF je kroutící moment přenášený k-tou součástí (hřídelí) i-tého stupně volnosti 

(od jeho výstupu), 

Mi je moment na výstupu i-tého stupně volnosti, 

ij je převodový poměr j-tého převodu nebo převodovky i-tého stupně volnosti, 

 j je účinnost j-tého převodu nebo převodovky i-tého stupně volnosti, 

JmiDOF je moment setrvačnosti m-té skupiny součástí (hřídele včetně nábojů) i-tého stupně 

volnosti,  

JkiDOF je moment setrvačnosti k-té skupiny součástí (hřídele včetně nábojů) i-tého stupně 

volnosti,  

 i je úhlové zrychlení na výstupu i-tého stupně volnosti. 
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Otáčky k-té součásti (hřídele) i-tého stupně volnosti se vypočítají ze vztahu:  

12

k
i

kiDOF j
j

n i
 

 
  ,         (9) 

kde  i je úhlová rychlost na výstupu i-tého stupně volnosti. 

Výkon přenášený k-tou součástí (hřídelí) se pak určí z rovnice: 

 2kiDOF kiDOF kiDOFP M n     . (10)
   
Aplikace rovnic (8), (9) a (10) pro výpočet veličin přenášených hřídelí hnané ozubené 

řemenice 6. DOF: 

6 max
6 max

6 6 6 2 6 2

6 6
6 6max 6 6 22

6 2 6 2

y
II DOF

hp DOF hp DOF kos DOF kos DOF

hp DOF I DOF
II DOF hp DOF kos DOF

kos DOF kos DOF

M
M

i i

J J
J i i

i

 




 
  

 
     

 (11) 

5 5
5

6 max 2

59, 290 1,93 10 4,5 10 7,8 10 104,72 50 1 2,350
50 0,75 1 0,9877 1 0,9877II DOFM Nm

 
   

            
 

 
1 16max

6 max 6 6 2
10, 472 50 1 83,334 5000min

2 2II DOF hp DOF kos DOFn i i s
 

        
 

 (12) 

 
6 max 6 max 6 max2 2,350 2 83,334 1230II DOF II DOF II DOFP M n W           (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 52  Schéma uspořádání 6. DOF  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Obr. 53  Schéma uspořádání 5. DOF  
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Obr. 54  Schéma uspořádání 4. DOF 
 
Poznámka: Hodnoty veličin uvedených v rovnicích (11) a (12) představují parametry známé 

z postupného návrhu od výstupu stupně volnosti a budou specifikovány v následujících 

podkapitolách.  

 
7.2 Návrh strojních součástí a komponent ramene 
 

7.2.1 Volba harmonických převodovek 

Jedná se o výběr vhodných harmonických převodovek pro jednotlivé stupně volnosti 

orientačního ústrojí (viz obr. 56). Na základě konstrukčního uspořádání 4., 5. a 6. DOF 

a poměru kompaktnosti konstrukce k výkonovým možnostem byl vybrán typ hrníčkové 

harmonické převodovky CSG-2A výrobce HARMONIC DRIVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 55  Harmonická převodovka HARMONIC DRIVE CSG-2A 

 
Vzhledem k univerzálnosti průmyslového robotu a z toho plynoucí nemožnosti analyticky 

přesně určit střední hodnotu momentu a otáček přenášené příslušnou harmonickou 

převodovkou je její velikost pro jednotlivé stupně volnosti navržena s ohledem na splnění 

těchto podmínek: 

maxhpiDOF RM T , (14) 
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max maxhpiDOF inn n , (15) 

kde MhpiDOFmax je maximální výstupní moment harmonické převodovky i-tého stupně volnosti; 

TR je opakovatelný špičkový výstupní moment příslušné velikosti harmonické převodovky 

(Limit for Repeated Peak Torque), což je povolený výstupní moment uvedený v katalogu 

výrobce ([32]), který může být opakovatelně vyvinut během rozběhu nebo brzdění; 

nhpiDOFmax jsou maximální vstupní otáčky harmonické převodovky i-tého stupně volnosti; 

ninmax jsou maximální vstupní otáčky příslušné velikosti harmonické převodovky                    

(Max. Input Speed) uvedené v katalogu výrobce ([32]). 

 

 

 
Tab. 15  Technická data harmonických převodovek CSG-2A (výběr z katalogu [32])  

 
Maximální výstupní momenty a maximální vstupní otáčky harmonické převodovky 

daného stupně volnosti: 

- 6. DOF: 6 max 6 max 59,290hp DOF yM M Nm   

 1 16max
6 max 6

10, 472 50 83,334 5000min
2 2hp DOF hp DOFn i s
 

      
 

, 

- 5. DOF:  5 max 5 max 163,099hp DOF xM M Nm   

 1 15max
5 max 5

6,109 80 77,782 4667 min
2 2hp DOF hp DOFn i s
 

      
 

, 

- 4. DOF:  4 max
4 max 4 4 4max cos4

cos 4 cos 4

1,6 y
hp DOF I DOF I DOF DOF

DOF DOF

M
M M J i

i





     


    

31,6 61,857 411,14 10 29,787 72,74841 300,9961
30

Nm
     


 

 1 14max
4 max cos 4 4

5,585 41 80 97,184 5832min
2 2 30hp DOF DOF hp DOFn i i s
 

        
 

. 

 
Poznámka: Vzhledem k přibližně polovičnímu snížení maximálního úhlového zrychlení 

na výstupu 4. DOF při vyšetřovaném pohybovém stavu v důsledku sčítání úhlových zrychlení 

* 
** 

*** 
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článků sériové kinematické struktury a z toho plynoucí možnost výskytu jiného, 

nepříznivějšího pohybového stavu je ve výpočtech navyšován moment M4ymax o 60 %. 

  
S ohledem na splnění výše stanovených podmínek pro návrh harmonické převodovky 

a na možnosti dostupných servomotorů jsou zvoleny následující harmonické převodovky: 

- pro 6. DOF:  CSG-20-50-2A-GR-E (viz * v tab. 15)  

 59,290 Nm < 73 Nm; 5000 min-1 < 10000 min-1; 

- pro 5. DOF:  CSG-25-80-2A-GR-E (viz *** v tab. 15)  

 163,099 Nm < 178 Nm; 4667 min-1 < 5600 min-1; 

- pro 4. DOF:  CSG-20-80-2A-GR-E (viz ** v tab. 15)  

 72,748 Nm < 96 Nm; 5832 min-1 < 10000 min-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 56  Vnitřní uspořádání konstrukce horního ramene 

 
7.2.2 Návrh mechanických převodů  

Jedná se o návrh a pevnostní kontrolu kuželových a čelních ozubených převodů a převodů 

ozubeným řemenem (viz obr. 57), pro jejichž dimenzování je s výhodou využit program 

MITCalc 1.40. Vstupní veličiny pro výpočet v tomto programu byly stanoveny ze vztahů (8), 

(9) a (10). Požadovaná životnost převodů je 15000 provozních hodin. Vzhledem 

k opakujícímu se postupu výpočtu převodů je v příloze 2 uveden pouze jako příklad návrh 

čelního ozubeného soukolí 5. DOF. Výpočty ostatních převodů jsou uloženy v elektronické 

podobě v adresáři VYPOCTY_MITCALC na DVD přiloženém k diplomové práci.  

 
 

harmonická převodovka 5. DOF 

harmonická převodovka 6. DOF 

harmonická převodovka 4. DOF 

vlnovcová spojka 5. DOF 

vlnovcová spojka 6. DOF 
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Obr. 57  Mechanické převody orientačního ústrojí a skříně 3. DOF 

 

7.2.3 Návrh hřídelů a jejich spojů s náboji 

Tato část podkapitoly pojednává o návrhu a pevnostní kontrole hřídelů a jejich spojů 

s náboji (spoje těsnými pery a drážkové spojení), vyskytujících se v řešené konstrukci horního 

ramene. Tyto a dále uvedené strojní součásti jsou navrhovány na požadovanou životnost 

15000 provozních hodin. Pro zefektivnění návrhové činnosti byl opět využit program 

MITCalc 1.40. Vstupní parametry (přenášený výkon, otáčky, zatěžující síly a momenty) byly 

získány z rovnic (8), (9), (10) a předchozího návrhu mechanických převodů. Jelikož se jedná 

o běžné, v technické praxi často prováděné výpočty, je uveden v příloze 3 jako příklad pouze 

návrh hřídele hnacího čelního ozubeného kola (pastorku) 5. DOF uloženého v ložiskách 9, 10 

(viz obr. 53). Návrhy dalších hřídelů a jejich spojů s náboji jsou uloženy v elektronické 

podobě v adresáři VYPOCTY_MITCALC na DVD přiloženém k diplomové práci.        

 
7.2.4 Návrh ložisek  

Všechny rotující části konstrukce horního ramene jsou uloženy ve valivých ložiskách, 

přičemž převážně se jedná o radiální ložiska kuličková výrobce SKF. Výstup 6. a 4. DOF 

a celá konstrukce horního ramene, tzn. výstup 3. DOF, jsou z důvodů dosažení kompaktnosti 

konstrukčního řešení a zachycení klopných momentů uloženy v ložiskách se zkříženými 

válečky od společnosti INA&FAG (viz obr. 52 a 54). Výpočet běžných valivých ložisek je 

proveden v programu MITCalc 1.40 s požadovanou trvanlivostí 15000 provozních hodin. Pro 

dimenzování ložisek se zkříženými válečky byl vytvořen algoritmus výpočtu v softwaru 

Mathcad 13.0. V příloze 4 je uveden návrh ložisek uložení hřídele hnacího čelního ozubeného 
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kola 5. DOF. Příloha 5 obsahuje výpočet ložiska se zkříženými válečky na výstupu 4. DOF. 

Zbývající výpočty ložisek SKF jsou uloženy v elektronické podobě v adresáři 

VYPOCTY_MITCALC a návrh ostatních ložisek se zkříženými válečky je obsažen rovněž na 

DVD v podobě souboru vypocet_lozisek_se_zkriz_val.xmcd.   

Vzhledem k univerzálnosti průmyslových robotů není známo spektrum proměnného 

zatížení ložisek při určitých otáčkách a nelze tudíž jednoznačně určit střední hodnotu zatížení 

a střední otáčky, ze kterých by se dala vypočítat základní hodinová trvanlivost ložiska. 

S ohledem na kývavý charakter pohybu ložisek se zkříženými válečky na výstupech stupňů 

volnosti je důležitý především součinitel statické bezpečnosti, který musí splňovat podmínku 

fs > 3. Dynamická únosnost je specifikována trvanlivostí ložiska vyjádřenou počtem otáček, 

přičemž určení, zda je tato trvanlivost dostačující a navržené ložisko se zkříženými válečky 

vyhovující, by bylo až výsledkem testování.   

 
7.2.5 Volba spojek mezi servomotorem a hřídelem 

Pro přenos kroutícího momentu z hřídele servomotoru 5. a 6. DOF na následující prvky 

vnitřní rozvodné konstrukce ramene (hřídele) jsou použity vlnovcové spojky – model BKC 

od společnosti R+W Coupling Technology. Tyto spojky se vyznačují kompaktní konstrukcí 

s nízkým momentem setrvačnosti, vynikající torzní tuhostí a nízkou cenou. Kompenzují 

nesouosost spojovaných hřídelů (laterální posunutí spojovaných os) a umožňují axiální 

dilataci. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 16  Technická data vlnovcových spojek BKC (výběr z katalogu [35])  
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Volba velikosti spojky je provedena na základě požadavku splnění této podmínky: 

max2,5KN j vsiDOFT M  , (16) 

kde TKNj je jmenovitý moment j-té velikosti (série) spojky uvedený v katalogu výrobce ([35]), 

MvsiDOFmax je maximální moment přenášený spojkou i-tého stupně volnosti.  

S ohledem na předběžné výpočty jsou navrženy tyto velikosti vlnovcové spojky: 

- pro 6. DOF: BKC/15/16/11 (viz tab. 16), 

- pro 5. DOF: BKC/30/18/14 (viz tab. 16).  

Výpočet skutečného momentu přenášeného danou spojkou se provede podle vztahu (8): 

- pro 6. DOF:  6 max 6 6 6max 6 6 2 6 6 1vs DOF V DOF vs DOF hp DOF kos DOF rp DOF kos DOFM M J i i i i         

 5
6 max 3,515 5 10 104,72 50 1 1 1 3,777vs DOFM Nm         ; 

- pro 5. DOF:  5 max 5 5 5max 5 5 5 cos5vs DOF V DOF vs DOF hp DOF rp DOF kos DOF DOFM M J i i i i         

 5
5 max

429,177 9 10 35,634 80 1 1 9, 468
37vs DOFM Nm         . 

Obě navržené spojky VYHOVUJÍ, neboť splňují výše uvedenou podmínku: 

- pro 6. DOF:  15 6 max2,5KN vs DOFT M   (15 2,5 3,777 9, 443Nm Nm   ), 

- pro 5. DOF:  30 5 max2,5KN vs DOFT M   (30 2,5 9, 468 23,670Nm Nm   ). 

 
7.3 Návrh laminátových dílů ramene 
 

Cílem této podkapitoly je navržení laminátového nosného profilu a dutých hřídelí 

s využitím modulu Pro/MECHANICA STRUCTURE systému Pro/ENGINEER, srovnání 

laminátového nosného profilu s profily z konvenčních materiálů a zhodnocení výsledků 

tohoto srovnání. 

 
7.3.1 Volba výchozího materiálu – uhlíkového prepregu 

Na počátku návrhu každé součásti je nutné zvolit vhodný materiál. V případě 

laminátových dílů představuje tento proces vzhledem k charakteru kompozitních materiálů 

stěžejní krok úspěšného návrhu. Existuje celá řada výrobců nabízejících širokou škálu 

kompozitních materiálů a jejich složek (výztuží a matric) v různých formách, vhodných pro 

danou technologii výroby. V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti vybraných 

uhlíkových prepregů. 
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Vlákno / Matrice (Fibre / Matrix) Vlastnost (Property) 
HTA / 6376 AS4 / 8552  IM7 / 8552 GY70 / 934 

Výrobce (Manufacturer) Hexcel Hexcel Hexcel Cytec 
Industries 

Jmenovitý objemový podíl vláken                                            
(Nominal fibre volume fraction), Vf [%] ---- 57,42 57,7 57 

Jmenovitá hustota  (Nominal density),  [kg.m-3] ---- 1580 1570 1590 
Jmenovitá tloušťka vytvrzené vrstvy                                   
(Nominal cured ply thickness), t [mm] ---- 0,13 0,131 0,15 

Longitudinální modul pružnosti v tahu                                   
(Ply longitudinal modulus), E1tah [GPa] 145 141 164 294 

Transverzální modul pružnosti v tahu                                       
(Ply transverse modulus), E2tah [GPa] 10,3 10 12 6,4 

Modul pružnosti v tahu kolmý na vrstvu                                            
(Out-of-plane modulus), E3tah [GPa]  12,1 10,5 10,5 6,4 

Modul pružnosti ve smyku                                                              
(In-plane shear modulus), G12 [MPa] 5300 5281 4500 4900 

Modul pružnosti ve smyku                                                           
(Out-of-plane shear modulus), G13 [MPa] 5275 5281 4290 4900 

Modul pružnosti ve smyku                                                
(Out-of-plane shear modulus), G23  [MPa] 3950 3585 3190 2286 

Poissonovo číslo (Poisson’s ratio), 12 [-] 0,301 0,32 0,3 0,23 
Poissonovo číslo (Poisson’s ratio), 13 [-] 0,5 0,32 0,31 0,23 
Poissonovo číslo (Poisson’s ratio), 23 [-] 0,495 0,4 0,487 0,4 
Longitudinální pevnost v tahu                                                       
(Ply longitudinal tensile strength), P1 [MPa] 2250 1980 2600 589 

Longitudinální pevnost v tlaku                                         
(Ply longitudinal compressive strength), Pd1 [MPa] 1600 1419 1500 491 

Transverzální pevnost v tahu                                               
(Ply transverse tensile strength), P2 [MPa] 64 71 60 29,4 

Transverzální pevnost v tlaku                                             
(Ply transverse compressive strength), Pd2 [MPa] 290 ---- 290 98,1 

Pevnost ve smyku (Ply shear strength), P12 [MPa] 98 95 90 49,1 
 

Tab. 17  Vlastnosti vybraných uhlíkových prepregů (prepregů uhlíková vlákna / epoxidová matrice) 
 
V souladu s požadavky na prvky ramen robotů a s doporučeními pro volbu materiálu 

(viz podkapitola 6.1) je pro návrh laminátového nosného profilu a laminátových rozvodných 

hřídelí zvolen uhlíkový prepreg GY70 / 934 výrobce Cytec Industries s parametry 

uvedenými v tab. 17. Uhlíková vlákna GY70 jsou předimpregnována epoxidovou pryskyřicí 

CYCOM 934, která se vytvrzuje při 177 °C a vyznačuje se maximální teplotou použití 177 °C 

([36]).      

 
7.3.2 Návrh laminátového nosného profilu 

Nosná část navrhovaného ramene (viz obr. 58) se skládá z nosného laminátového profilu 

a koncovek ze slitiny hliníku EN-AW 6082, které se k nosnému profilu připojí lepením. 
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Nosný profil má vzhledem k nízké náročnosti vlastní výroby i výroby připojených součástí 

tvar trubky.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Obr. 58  Nosná část navrhovaného horního ramene (v rozloženém a slepeném stavu a v řezu) 

 
Na základě konstrukčního řešení ramene a rozměrů součástí souvisejících s nosným 

profilem jsou navrženy tyto rozměry nosného profilu (viz obr. 59): 

- délka lNP = 545 mm, 

- vnější průměr DNP = 125 mm. 

 
Obr. 59  Nosný profil – laminátová trubka a značení jeho rozměrů 

 

Kritéria a jejich podmínky pro dimenzování nosného profilu 

Pro určení skladby laminátu nosného profilu, tedy posloupnosti vrstev s určitou orientací 

a jejich počtu v laminátu, byla stanovena kritéria a jejich mezní hodnoty (okrajové podmínky) 

(viz tab. 18). Při jejich nedodržení přestává profil, potažmo celé rameno, plnohodnotně plnit 

laminátový nosný profil (trubka) 

koncovka – strana kloubu 3. DOF  

koncovka – strana OÚ  
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svou funkci. Skladbou laminátu je určena tloušťka stěny trubky tNP, resp. její vnitřní průměr 

dNP.  

 
Kritérium Podmínka 

  Přemístění koncového bodu střednice nosného profilu při max. zatížení   
  (deformace od ohybu a tahu)  0,12 mm

  Úhel zkroucení nosného profilu při max. zatížení (deformace od krutu)  0° 1´ ( 2,9.10-4 rad)
  Pevnostní kontrola pro max. zatížení dle Tsai-Hillovy hypotézy pevnosti  musí vyhovovat 

 
Tab. 18  Kritéria a jejich podmínky pro dimenzování laminátového nosného profilu 

 

Výpočtové schéma nosného profilu 

Pro snadnější definování výpočtového modelu pro napěťovou a deformační analýzu je 

výhodné sestavit výpočtové schéma, které zachycuje uložení a zatížení součásti. Nosný profil 

lze chápat jako nosník vetnutý v místě uložení v ložisku se zkříženými válečky. Maximální 

zatížení nosného profilu je tvořeno (viz obr. 61): 

 dynamickými a statickými účinky od následujících částí konstrukce horního ramene 

zakončených objektem manipulace (včetně) reprezentovanými silou SOUF


 a momentem 

SOUM


, 

 vlastní tíhou nosného profilu, 

 proměnným spojitým zatížením ( )NP NPf f y
 

 od pohybu nosného profilu                        

(v důsledku translačního zrychlení),  

 dynamickým momentem dNPM


 od pohybu nosného profilu                                                

(v důsledku úhlového zrychlení). 

  
Úkolem je stanovit průběh spojitého zatížení NPf


 v závislosti na vzdálenosti yNP 

od začátku nosného profilu. K tomu je potřeba nejprve určit translační zrychlení jednotlivých 

bodů střednice nosného profilu. Pro výpočet byl s výhodou využit program Mathcad 13.0 

a byly aplikovány znalosti řešení kinematiky prostorových mechanismů. Základním krokem 

výpočtu je vytvoření schématu mechanismu s rozmístěním souřadných systémů     

dle Denavit-Hartenberga (zkráceně D-H) (viz obr. 60) pro následné sestavení transformačních 

matic mezi těmito souřadnými systémy.      
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Obr. 60  Schéma průmyslového robotu s rozmístěnými souřadnými systémy dle D-H a D-H parametry 

 

 
Obr. 61  Výpočtové schéma nosného profilu pro maximální zatížení 

 
Translační zrychlení jednotlivých bodů střednice nosného profilu se vypočítá ze vztahu: 

      4 4 4 4NPb NP NPb NP NPb NPa y a p y p y       
      

, (17) 

kde  NPb NPa y


 je vektor zrychlení bodu střednice nosného profilu daného proměnnou yNP 

v bázovém souřadném systému (0xbybzb), 

4a


 je vektor zrychlení počátku souřadného systému článku 4 (0x4y4z4), 

4


 je vektor úhlového zrychlení článku 4, 

 NPb NPp y


 je vektor bodu střednice nosného profilu daného proměnnou yNP, 

4


 je vektor úhlové rychlosti článku 4. 
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Postupnou úpravou vektorové rovnice (17) se získají pro jednotlivé složky translačního 

zrychlení bodů střednice nosného profilu tyto vztahy: 

x-ová složka:      4 4 4 4 4 4 4 4 4NPbx NP x NP p z NP p x y z x y NPa y a y y y                , (18) 

y-ová složka:      2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4NPby NP y NP p x NP p z x z NPa y a y y y            , (19) 

z-ová složka:      4 4 4 4 4 4 4 4 4NPbz NP z NP p x NP p y z x y z NPa y a y y y                . (20) 

Z rovnic (18), (19) a (20) je patrné, že se jedná o rovnice lineární, které lze přepsat 

nahrazením absolutního členu konstantou qNP a lineárního členu konstantou kNP do tvarů: 

x-ová složka:  NPbx NP NPx NPx NPa y q k y   , (21) 

y-ová složka:  NPby NP NPy NPy NPa y q k y   , (22) 

z-ová složka:  NPbz NP NPz NPz NPa y q k y    . (23) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 62  Průběh x-ové složky translačního zrychlení po délce střednice nosného profilu  

 
Totožnost (překrývání) průběhu x-ové složky rovnice (17) s průběhem rovnice (18), průběhu 

y-ové složky rovnice (17) s průběhem rovnice (19) a průběhu z-ové složky rovnice (17) 

s průběhem rovnice (20) dokládá správnost provedení matematických úprav. Grafy průběhu 

y-ové a z-ové složky translačního zrychlení po délce střednice nosného profilu jsou obsaženy 

v příloze 6. 

Vzhledem k homogenitě laminátové trubky a jejímu konstantnímu průřezu po délce platí 

následující závislost:  

NP NP

NP NP

dy dm
l m

   NP
NP NP

NP

mdm dy
l

  , (24) 

kde mNP je hmotnost nosného profilu. 



Bc. Jan Sztefek                                                                                                                                Diplomová práce 

__________________________________________________________________________________________
VŠB – TU Ostrava, 2009                                                                                                                                      84 

 
Obr. 63  Schéma nosného profilu s vyznačením elementárního řezu  

 
Na elementární část nosného profilu o délce dyNP ve vzdálenosti yNP od jeho počátku 

(viz obr. 63) působí v důsledku translačního zrychlení elementární síla  NP NPd F y


 určená 

vztahem: 

   NP NP NPb NP NPd F y a y dm  
 

 .  (25) 

Dosazením rovnice (24) do rovnice (25) a zavedením konstanty 

 
 

2 2

4NP NP NP NP
NP

m NP NP NP NP
NP NP

D d lmk t D t
l l


 

   
           se získá vztah: 

     NP
NP NP NPb NP NP m NPb NP NP

NP

md F y a y dy k a y dy
l

      
  

 . (26) 

Průběh spojitého zatížení od translačního zrychlení proměnného po délce nosného profilu je 

pak určen vztahem: 

     NP NP
NP NP m NPb NP

NP

d F y
f y k a y

dy
  


 

 . (27) 

Rozepsáním vztahu (27) do složek a dosazením konkrétních hodnot se získají následující 

vztahy: 

x-ová složka:   45, 245 43,380NPx NP m NPx m NPx NP NPf y k q k k y y         , (28) 

y-ová složka:   91,301 215,842NPy NP m NPy m NPy NP NPf y k q k k y y        , (29) 

z-ová složka:   38, 434 86,759NPz NP m NPz m NPz NP NPf y k q k k y y          . (30) 

 
Poznámka: Proměnná lNP v grafech na obr. 62 a 64 odpovídá yNP v rovnicích (17) až (30). 

 
Grafy průběhu y-ové a z-ové složky spojitého zatížení od translačního zrychlení po délce 

nosného profilu jsou uvedeny v příloze 6. 
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Obr. 64  Průběh x-ové složky spojitého zatížení od translačního zrychlení po délce nosného profilu 

 

Dynamický moment od úhlového zrychlení nosného profilu se vypočítá ze vztahu: 

    4 4 4dNP NP NPM J J         
   

, (31) 

kde (JNP) je matice setrvačnosti nosného profilu vyjádřená v bázovém souřadném systému 

(sestavená na základě prvků odečtených z analýzy 3D modelu nosného profilu v systému 

Pro/ENGINEER). 

Po dosazení konkrétních hodnot do vztahu (31) se získá velikost dynamického momentu: 

1, 460
0,149

0,321
dNP

Nm
M Nm

Nm

 
   
 
 


 .  

 
Pro následné srovnání laminátového nosného profilu s profilem z hliníkové slitiny 

a konstrukční oceli se stejným způsobem určí spojitá zatížení od translačního zrychlení 

a dynamický moment od úhlového zrychlení i pro nosné profily z těchto materiálů. Vzhledem 

k zachování všech geometrických parametrů nosných profilů z různých materiálů 

se při výpočtu spojitého zatížení jedná o změnu hustoty ve vyjádření konstanty km .    

Kompletní výpočet spojitého zatížení od translačního zrychlení a dynamického momentu 

od úhlového zrychlení nosných profilů z uvedených materiálů a dutých hřídelí 5. a 6. DOF je 

obsažen v souboru vypocet_zatizeni_od_pohybu.xmcd uloženém na DVD. 
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Statické zatížení nosného profilu zahrnuje pouze tíhu následujících částí konstrukce 

horního ramene zakončených objektem manipulace (včetně) reprezentovanou silou 

SOUF


a momentem SOUM


 (viz tab. P1.2 v příloze 1) a vlastní tíhu nosného profilu. Schéma 

nosného profilu zatíženého staticky je zobrazeno na obr. 65. 

 

 
Obr. 65  Výpočtové schéma nosného profilu pro statické zatížení 

 

Laminátový nosný profil z uhlíkového prepregu GY70 / 934 se skladbou vrstev 

[04/+45/04/-45/04/-45/04/+45/04/+45/04/-45/02]S  

 
Pro deformační a napěťovou analýzu laminátového profilu byla provedena v modulu 

Pro/MECHANICA STRUCTURE systému Pro/ENGINEER idealizace typu pokročilá 

skořepina (Advanced Shell) s vlastností vrstveného laminátu (Laminate Layup), která 

umožňuje nadefinovat požadovanou konfiguraci laminátu s vrstvami z daného materiálu. 

S ohledem na splnění podmínek kritérií pro dimenzování (viz tab. 18) a výsledky 

předběžných analýz je navržena skladba (konfigurace) laminátu                               

[04/+45/04/-45/04/-45/04/+45/04/+45/04/-45/02]S, kde dominantní vrstvy pod úhlem 0° 

odolávají převládajícímu namáhání ohybem a tahem a vrstvy pod úhlem 45° zvyšují tuhost 

v krutu. 

 
Obr. 66  Výpočtový model laminátového nosného profilu (bez zobrazení zatížení) 
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Obr. 67  Deformace (přemístění bodů) laminátového nosného profilu při max. zatížení  

 

 
Obr. 68  Zkroucení laminátového nosného profilu při max. zatížení 

 

Pro stanovení velikosti přemístění koncového bodu střednice nosného profilu byly 

v tomto bodě zavedeny výpočtové proměnné (Measures), které poskytují hodnoty potřebné 

pro výpočet velikosti tohoto přemístění (viz obr. 69). 

Vzhledem k tomu, že systém Pro/MECHANICA STRUCTURE neumožňuje zobrazit graf 

přemístění pro více skupin zatížení (Loadsets) současně, je nutné odečíst složky přemístění 

jednotlivých skupin zatížení. Ty pak sečíst a určit velikost přemístění koncového bodu 

střednice nosného profilu. Pro maximální zatížení vychází velikost přemístění na konci 

nosného profilu pl = 0,1068 mm a maximální úhel zkroucení φl = 0° 0,776´ (viz tab. 20). 

 

Max. 0,1189 mm 

Max. 2,258.10-4 rad = 0° 0,776´ 
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Obr. 69  Z-ová složka přemístění koncového bodu střednice laminátového nosného profilu od SOUF


 a SOUM


  

 
Z výsledků analýzy laminátového nosného profilu při maximálním zatížení (viz tab. 20) 

vyplývá, že navržený laminátový profil splňuje první dvě kritéria (viz tab. 18) vyjadřující jeho 

maximální přípustnou deformaci.  

K ověření, zda navržený laminátový profil vyhovuje z hlediska pevnosti a splňuje tak 

i třetí kritérium, je využita Tsai-Hillova hypotéza pevnosti. S ohledem na možnost vzniku 

pnutí v laminátu v důsledku teplotních změn a působení vlhkosti je uvažována bezpečnost 

k příslušným pevnostem laminy kl = 5, která je při pevnostní kontrole respektována                 

kl-násobným snížením příslušných pevností laminy (hodnot ve jmenovatelích) v nerovnici (7): 
2 2 22

1 1 2 2 12

( / )1 ( / )1 ( / )1 ( / )2 12

1l l l l

P Pd P Pd P Pd P Pd P

k k k k    
    

           
                      

 . (32) 

 
Vzhledem ke způsobu zatížení a očekávanému průběhu napětí v průřezu laminátového 

nosného profilu lze předpokládat, že nejvíce namáhaným a tedy kritickým místem je lamina 

(vrstva) nejvíce vzdálená od osy profilu (lamina č. 64) v místě jeho vetknutí. S ohledem na 

jinou orientaci je kritérium pevnosti aplikováno také na vrstvu nejvíce vzdálené od osy profilu 

s orientací +45° (lamina č. 60) a -45° (lamina č. 55). 
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Obr. 70  Napětí  1 [MPa] v lamině č. 64 při max. zatížení 

 

 
Obr. 71  Napětí  2 [MPa] v lamině č. 64 při max. zatížení 

 

 
Obr. 72  Napětí  12 [MPa] v lamině č. 64 při max. zatížení 

Max. 18,05 MPa 

Min. -16,62 MPa 

Min. -0,1895 MPa 

Max. 0,171 MPa 

Max. 0,4756 MPa 
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Napětí v kritickém místě Lamina 
(vrstva) č. 

Orientace 
laminy  1 [MPa]  2 [MPa]  12 [MPa] 

18,05 -0,1895 0,4756 
64 0° 

-16,62 0,171 0,4756 

13,6 0,1 -0,37 
60 +45° 

-4,6 -0,27 0,334 

4,5 0,26 0,365 
55 -45° 

-12,1 -0,081 -0,33 
 

Tab. 19  Napětí v kritických místech příslušné vrstvy 
 

Aplikace Tsai-Hillova pevnostního kritéria:  

- na laminu č. 64:  
2 22 25 18,05 5 18,05 0,1895 5 0,1895 5 0, 4756 0,0256 1

589 589 491 98,1 49,1
                          

 

2 22 25 16,62 5 16,62 0,171 5 0,171 5 0, 4756 0,0316 1
491 491 589 29,4 49,1

                          
 

 
- na laminu č. 60:  

2 22 25 13,6 5 13,6 0,1 5 0,1 5 0,37 0,0149 1
589 589 589 29,4 49,1

                          
 

2 22 25 4,6 5 4,6 0,27 5 0, 27 5 0,334 0,0034 1
491 491 491 98,1 49,1

                          
 

 
- na laminu č. 55:  

2 22 25 4,5 5 4,5 0,26 5 0, 26 5 0,365 0,0047 1
589 589 589 29, 4 49,1

                          
 

2 22 25 12,1 5 12,1 0,081 5 0,081 5 0,33 0,0162 1
491 491 491 98,1 49,1

                          
 

 
Všechna kontrolovaná (kritická) místa příslušných lamin splňují Tsai-Hillovo pevnostní 

kritérium a navržený nosný laminátový profil tedy PEVNOSTNĚ VYHOVUJE, čímž je 

splněna i poslední podmínka pro dimenzování nosného laminátového profilu horního ramene. 
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7.3.3 Srovnání nosných profilů z různých materiálů 

Pro následné srovnání laminátového nosného profilu s nosnými profily z konvenčních 

materiálů se stejnými geometrickými parametry (rozměry lNP, DNP a tNP) byl také analyzován 

nosný profil z hliníkové slitiny EN-AW 6082 a z konstrukční oceli. 

  
Nosný profil z hliníkové slitiny EN-AW 6082 

 
Obr. 73  Výpočtový model nosného profilu z hliníkové slitiny (bez zobrazení zatížení) 

 

Nosný profil z konstrukční oceli 

 
Obr. 74  Výpočtový model nosného profilu z konstrukční oceli (bez zobrazení zatížení) 

 

Výsledky deformačních a napěťových analýz nosných profilů z konvenčních materiálů 

jsou uvedeny v příloze 7.   

 
Zhodnocení výsledků provedených analýz nosných profilů z různých materiálů 

Cílem je porovnat laminátový nosný profil s nosnými profily z konvenčních materiálů 

(hliníkové slitiny EN-AW 6082 a konstrukční oceli) se stejným tvarem a rozměry z hlediska 

vhodnosti jejich využití v konstrukci ramen robotů. Základní parametry nosných profilů 

a výsledky jejich deformačních analýz byly zpracovány do přehledné tab. 20.
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Z tab. 20 je patrné, že navržená konfigurace laminátu z GY70 / 934                       

(uhlíková vlákna / epoxidová pryskyřice) disponuje vzhledem k vysokému transformovanému 

modulu pružnosti v tahu (ve směru osy profilu) a nízké měrné hmotnosti téměř 6krát vyšším 

specifickým modulem pružnosti v tahu E/ρ než oba srovnávané konvenční materiály. Tato 

skutečnost předurčuje tento laminát k využití v aplikacích vyžadujících vysokou tuhost.  

Pro názornější srovnání přemístění koncového bodu střednice nosných profilů z různých 

materiálů při určitém zatížení byly vypočteny hodnoty poměrného přemístění koncového 

bodu střednice dle vztahu: 

    100 %p
r

pp
p

  ,  (33) 

kde pr je referenční (srovnávací) přemístění koncového bodu střednice, za které je 

považováno přemístění koncového bodu střednice laminátového nosného profilu (pr = pl).  

Z výsledků analýz uvedených v tab. 20 je možné vysledovat, že při maximálním zatížení 

dochází u nosného profilu z hliníkové slitiny k téměř 3-násobnému přemístění koncového 

bodu střednice (3-násobné deformaci) než u navrženého laminátového profilu. Vzhledem 

k modulu pružnosti v tahu oceli blízkému transformovanému modulu laminátu ve směru osy 

profilu vychází přemístění koncového bodu střednice ocelového nosného profilu jen 

o necelých 9 % vyšší, než je tomu u profilu laminátového. V případě zatížení nosného profilu 

vyplývajícího pouze z jeho vlastní hmoty, tedy při zatížení vlastní tíhou a dynamickými 

účinky od translačního a úhlového zrychlení při pohybu ramene, se koncový bod střednice 

nosných profilů z obou analyzovaných konvenčních materiálů posune o více než 3-násobek 

oproti přemístění téhož bodu u laminátového profilu. Při statickém zatížení se přemístění 

koncového bodu střednice nosných profilů (deformace) zmenší asi na 18 % přemístění 

(deformace) při zatížení maximálním.  

Z hlediska maximálního úhlu zkroucení, který představuje deformaci způsobenou krutem, 

je nejtužší ocelový nosný profil. Nejméně tuhý je v důsledku nižšího modulu pružnosti ve 

smyku (viz Gxy v obr. 75) laminátový profil. Tato skutečnost však navržený laminát 

neznevýhodňuje, neboť tento splňuje kritérium maximálního úhlu zkroucení. Dá se proto říct, 

že naopak nosné profily z konvenčních materiálů vycházejí v tomto ohledu předimenzované 

a méně využité. Toto je způsobeno zejména charakteristickými (pevně danými) vlastnostmi 

a izotropií konvenčních materiálů. 

Všechny tři srovnávané nosné profily pevnostně vyhovují, ale je u nich z tohoto pohledu 

patrné nízké využití pevnosti materiálu. Tento jev je typický právě pro prvky ramen robotů, 

kde je dominantním kritériem požadovaná tuhost konstrukce. V této souvislosti je výhodné 

využití právě polymerních vláknových kompozitů, především pak uhlíkových laminátů, 
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u kterých je možné zvolit vhodnou kombinaci pevnosti a tuhosti vláken, a zvýšit tím využití 

materiálu z hlediska pevnosti.  

Pro ověření deformace laminátového nosného profilu byl tento analyzován také jako 

pevný (solid) model, jemuž byl přiřazen transverzálně izotropní materiál s transformovanými 

charakteristikami určenými pomocí programu LAP 4.0 (viz obr. 75). Tento program slouží 

k výpočtu transformovaných mechanických charakteristik (vlastností) laminátů s danou 

konfigurací (skladbou). Přemístění koncového bodu střednice vychází u takto definovaného 

výpočtového modelu jen o 7% vyšší než u skořepiny (shell). Tuto malou odchylku lze přičíst 

mírně odlišnému deformačnímu chování ortotropního laminátu a transverzálně izotropního 

materiálu a odchylce mezi analýzou skořepiny a pevného modelu.                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 75  Využití programu LAP 4.0 pro určení mechanických vlastností navrženého laminátu 
 

7.3.4 Návrh lepeného spoje laminátového nosného profilu s kovovými koncovkami  

Z navržených variant spoje laminátového profilu s kovovou koncovkou je z důvodů 

uvedených v podkapitole 6.4 zvolen lepený spoj. Na základě doporučení výrobce bylo 

vybráno vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo společnosti 5M s označením 

Letoxit PL 20N, které má tyto vlastnosti ([38]): 

 

 
 pevnost ve smyku: Pl = 40 MPa 
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Pro snadnější aplikaci lepidla a zvýšení kvality spoje jsou provedeny technologické 

úpravy koncovek z hliníkové slitiny EN-AW 6082 v podobě vnitřního vybrání dutiny 

koncovky a radiální díry průchozí celou koncovkou (viz obr. 76). Nutno podotknout, že 

rozměry těchto úprav (případně volba vhodnější úpravy koncovek) úzce souvisí 

s detailnějšími vlastnostmi konkrétního lepidla, a proto je vhodné toto konzultovat přímo 

s výrobcem lepidla.  

Vzhledem k totožné geometrii obou lepených spojů nosného profilu je pevnostně 

kontrolován pouze více namáhaný spoj, tedy lepený spoj nosného profilu s koncovkou na 

straně kloubu 3. DOF.  

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 76  Technologické úpravy koncovek laminátového nosného profilu 
 

Smykové napětí v lepeném spoji od axiální síly: 

1
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Smykové napětí v lepeném spoji od kroutícího momentu: 

2 2 2

2 1,6 2 1,6 61679
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Celkové smykové napětí v lepeném spoji: 

2 2 2 2
1 2 2 0,068 0,058 0,179lsNP ls lsNP lsNPk MPa          

Obr. 77  Schéma lepeného spoje 
 

otvor pro aplikaci lepidla 

otvor indikující zaplnění 
vnitřního vybrání lepidlem 

vnitřní vybrání 

LEPIDLO LEPIDLO 
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Bezpečnost navrženého lepeného spoje nosného profilu: 

40 223, 46
0,179

Pl
lsNP

lsNP

k 


    

Z hodnoty vypočtené bezpečnosti klsNP se zdá, že navržený lepený spoj je mnohonásobně 

předimenzován. Tato hodnota je však pouze teoretická. Vzhledem k nebezpečí negativního 

ovlivnění vlastností lepidla a celého spoje (zejména jeho pevnosti ve smyku) v důsledku 

vlhkosti, kolísání teplot pracovního prostředí, dynamického zatížení, nižší kvality lepidla 

a dalších faktorů může dojít k výraznému snížení skutečné hodnoty bezpečnosti spoje. Je 

proto nutné spoj realizovat a otestovat s cílem jeho optimalizace a ověření spolehlivosti. 

V kontrole se rovněž uvažuje s kvalitním přilnutím lepidla jen na polovině celkové plochy 

lepeného spoje. Toto zahrnuje koeficient kls.   

U spojů uhlíkového laminátu s kovem je nutné brát v úvahu také možnost vzniku koroze 

v důsledku jejich rozdílného elektrochemického potenciálu. Řešením je eloxování koncovek 

z hliníkové slitiny a případné nanesení vhodného nátěru nebo tmelu na místa styku těchto 

materiálů, která nejsou oddělena a chráněna vlastním lepidlem. 

 
7.3.5 Návrh dutých hřídelů 5. a 6. DOF 

Duté hřídele 5. a 6. DOF slouží k rozvodu výkonu (kroutícího momentu a otáček) 

z příslušného servomotoru do orientačního ústrojí a jsou tvořeny laminátovou trubkou, na 

jejíž koncích jsou přilepeny koncovky z uhlíkové oceli 12 020 (viz obr. 78 a 79). 

 

 

 
 

Obr. 78  Dutý hřídel 6. DOF (v rozloženém a slepeném stavu a v řezu) 
 

laminátová trubka 

koncovka – strana kloubu 3. DOF  

koncovka – strana OÚ  



Bc. Jan Sztefek                                                                                                                                Diplomová práce 

__________________________________________________________________________________________
VŠB – TU Ostrava, 2009                                                                                                                                      97 

 

 
Obr. 79  Dutý hřídel 5. DOF (v rozloženém a slepeném stavu a v řezu) 

 
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení horního ramene byly navrženy tyto rozměry laminátové 

trubky dutého hřídele 6. DOF (viz obr. 80): 

- délka lltDH6 = 705 mm, 

- vnější průměr DltDH6 = 26 mm. 

Při návrhu rozměrů laminátové trubky dutého hřídele 5. DOF (viz obr. 80) byly respektovány 

rovněž rozměry dutého hřídele 6. DOF: 

- délka lltDH5 = 651 mm, 

- vnější průměr DltDH5 = 42 mm. 

 
Obr. 80  Laminátová trubka dutého hřídele a značení jejích rozměrů 

 

Kritéria a jejich podmínky pro dimenzování dutých hřídelů 5. a 6. DOF 

V souvislosti s hlavní funkcí vykonávanou dutými hřídeli je charakteristickým kritériem 

pro jejich dimenzování torzní tuhost. Jelikož duté hřídele přenáší poměrně malý kroutící 

moment při vysokých otáčkách, je důležité s ohledem na možnost vzniku negativních 

zátěžných účinků v důsledku házení povolit pouze malý průhyb. Kritéria a jejich podmínky 

(mezní hodnoty) jsou shrnuty v tab. 21.  

laminátová trubka 

koncovka – strana kloubu 3. DOF  

koncovka – strana OÚ  
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Kritérium Podmínka 
  Průhyb dutého hřídele při max. zatížení (deformace od ohybu)  0,15 mm
  Úhel zkroucení dutého hřídele při max. zatížení (deformace od krutu)  0° 3,5´ ( 1,018.10-3 rad)
  Pevnostní kontrola pro max. zatížení musí vyhovovat 

 
Tab. 21  Kritéria a jejich podmínky pro dimenzování dutých hřídelů 

 

Výpočtová schémata dutých hřídelů 5. a 6. DOF 

Na základě uložení dutých hřídelů v konstrukci horního ramene lze tyto uvažovat jako 

nosník uložený ve dvou podpěrách – kloubové podpěře pevné (č. 1) a kloubové podpěře 

posuvné (č. 2 - blíž k OÚ). Maximální zatížení dutého hřídele zahrnuje (viz obr. 81 a 82): 

 kroutící moment kDHM  přenášený dutým hřídelem, 

 vlastní tíhu dutého hřídele, 

 proměnné spojité zatížení  DH DHf f y
 

 od pohybu dutého hřídele                               

(v důsledku translačního zrychlení), 

 dynamický moment dDHM


 od pohybu dutého hřídele                                                      

(v důsledku úhlového zrychlení). 

U dutého hřídele 5. DOF obsahuje maximální zatížení navíc sílu 5okDHF


 a ohybový moment 

5oDH xM  od čelního ozubeného soukolí, jehož hnané ozubené kolo je uloženo na letmém konci 

dutého hřídele 5. DOF za podpěrou č. 1. 

Průběh spojitého zatížení DHf


 v závislosti na vzdálenosti yDH od začátku příslušného 

dutého hřídele a dynamický moment dDHM


 byl stanoven obdobně jako u nosného profilu 

a jejich výpočet je obsažen v souboru vypocet_zatizeni_od_pohybu.xmcd uloženém na DVD. 

K výpočtu byl s výhodou opět využit program Mathcad 13.0. Maximální kroutící moment 

přenášený příslušným dutým hřídelem byl určen ze vztahu (8).    

  
 

Obr. 81  Výpočtové schéma dutého hřídele 6. DOF pro maximální zatížení 
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Obr. 82  Výpočtové schéma dutého hřídele 5. DOF pro maximální zatížení
 

Vzhledem k omezení softwaru Pro/MECHANICA STRUCTURE užívaného v diplomové 

práci pro napěťové a deformační analýzy je nutné použít pro analýzy dutých hřídelí vhodnější 

výpočetní software založený na metodě konečných prvků. Toto omezení spočívá především 

v komplikovaném a v určitých případech nerealizovatelném vytvoření kloubové vazby 

a uložení v ložiskách. V současné době jsou pro analýzu kompozitních dílů obvykle 

využívány programy ABAQUS, ANSYS, LS Dyna a FE77 (konečnoprvkový software 

vyvinutý na univerzitě Imperial College London). 

Jak je patrné i z dimenzování nosného profilu, je určujícím kritériem pro dimenzování 

většiny součástí v konstrukci robotů (včetně dutých hřídelů) jejich tuhost. Při dimenzování 

z hlediska tuhosti vychází součásti obvykle pevnostně předimenzované. S ohledem 

na možnosti modulu Pro/MECHANICA STRUCTURE byly duté hřídele zjednodušeně 

analyzovány pouze při zatížení maximálním kroutícím momentem. Toto zjednodušení by 

se dalo do jisté míry uvažovat pouze u dutého hřídele 6. DOF, neboť účinek vlastní tíhy 

a dynamické účinky od pohybu vycházejí u dutých hřídelů zanedbatelně malé. V případě 

dutého hřídele 5. DOF způsobují zátěžné účinky od ozubeného soukolí přídavný ohyb, který 

nelze zanedbat. V příloze 8 je uvedeno zkroucení kroutícím momentem zatížených dutých 

hřídelů analyzovaných spolu s koncovkami.     

 
Konstrukce lepeného spoje laminátové trubky dutého hřídele s ocelovými koncovkami  

Konstrukce lepených spojů dutých hřídelů je v podstatě totožná s konstrukcí lepeného 

spoje laminátového nosného profilu. Dutiny ocelových koncovek jsou opět opatřeny 

vybráním pro vrstvu lepidla, které se zde aplikuje přes otvor po nasunutí koncovky 

na laminátovou trubku (viz obr. 83). 
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Obr. 83  Technologické úpravy koncovek dutých hřídelů 
 
Pro tyto spoje je zvoleno stejné lepidlo výrobce 5M s označením Letoxit PL 20N jako 

u spojů nosného profilu (viz 7.3.4).  

 
7.4 Návrh servomotorů os orientačního ústrojí 
 

Vzhledem k požadavkům kladeným na servomotory 4., 5. a 6. DOF spočívající ve vysoké 

dynamice, kompaktnosti a v možnosti vysokého přetížení byly vybrány synchronní 

servomotory CMP výrobce SEW-EURODRIVE. Servomotory jsou opatřeny 

elektromagnetickou brzdou, jako bezpečnostním prvkem v případě výpadku napájení 

servomotorů, a inkrementálním enkodérem pro snímání polohy a otáček od téhož výrobce. 

Ten ke svým servomotorům nabízí také široký modulární systém vlastních elektronických 

komponentů pro řízení (napájecí moduly, moduly s PLC, modul pro vybíjení meziobvodu 

atd.). 

Jak již bylo řečeno dříve, není možné vzhledem k univerzálnosti průmyslového robotu 

jednoznačně určit průběh zatížení servomotorů v závislosti na čase, který je potřebný 

pro stanovení ekvivalentního momentu motoru. Z tohoto důvodu je uvažována velikost 

otvor pro aplikaci lepidla 

otvor indikující zaplnění 
vnitřního vybrání lepidlem 

vnitřní vybrání LEPIDLO 
LEPIDLO 
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potřebného ekvivalentního momentu daného servomotoru jako 40 % jeho potřebného 

maximálního momentu: 

max0,4miDOFekv miDOFM M   . (34) 

 
Výpočet potřebných hodnot parametrů jednotlivých servomotorů je proveden v příloze 9.  
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 84  Synchronní servomotor CMP výrobce SEW-EURODRIVE a jeho umístění na horním rameni robotu 

 

Servomotor 6. DOF 

Na základě vypočtených hodnot potřebných parametrů servomotoru je navržen typ 

servomotoru SEW-EURODRIVE s označením CMP50M/BP/KY/ES1H (napájecí napětí 

servoměniče 3 x 400 VAC), který má tyto parametry ([39]): 

- klidový moment  M0 = 2,4 Nm, 

- klidový proud  I0 = 3 A, 

- maximální moment  Mpk = 10,3 Nm, 

- maximální proud  Imax = 17,1 A, 

- jmenovité otáčky  nN = 6000 min-1, 

- hmotnost (včetně brzdy a enkodéru)  mbmot = 3,9 kg, 

- moment setrvačnosti (včetně brzdy a enkodéru)  Jbmot = 7,3.10-5 kg.m2. 

 

servomotor 6. DOF  

servomotor 5. DOF  

servomotor 4. DOF  
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Legenda ke křivkám:  

[1] – hranice oblasti trvalého provozu 

[2] – hranice oblasti krátkodobého provozu při napájecím napětí měniče 750 VDC 

[3] – hranice oblasti krátkodobého provozu při napájecím napětí měniče 500 VAC 

[4] – hranice oblasti krátkodobého provozu při napájecím napětí měniče 460 VAC 

[5] – hranice oblasti krátkodobého provozu při napájecím napětí měniče 400 VAC 

[6] – hranice oblasti krátkodobého provozu při napájecím napětí měniče 360 VAC 
 

Obr. 85  Momentové charakteristiky servomotoru CMP 50M s vyznačením pracovních bodů  
 

Servomotor 5. DOF 

Pro 5. DOF je zvolen typ servomotoru SEW-EURODRIVE s označením 

CMP63M/BP/KY/ES1H (napájecí napětí servoměniče 3 x 460 VAC), který má následující 

parametry ([39]): 

- klidový moment  M0 = 5,3 Nm, 

- klidový proud  I0 = 6,9 A, 

- maximální moment  Mpk = 21,4 Nm, 

- maximální proud  Imax = 41,4 A, 

- jmenovité otáčky  nN = 6000 min-1, 

- hmotnost (včetně brzdy a enkodéru)  mbmot = 6,7 kg, 

- moment setrvačnosti (včetně brzdy a enkodéru)  Jbmot = 2,26.10-4 kg.m2. 

Mm6DOFmax 

Mm6DOFekv 

nm6DOFmax 
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Obr. 86  Momentové charakteristiky servomotoru CMP 63M s vyznačením pracovních bodů 

 

Servomotor 4. DOF 

Vzhledem k potřebným parametrům servomotoru 4. DOF je navržen typ servomotoru 

SEW-EURODRIVE s označením CMP40M/BP/KY/EK0H (napájecí napětí servoměniče 

3 x 500 VAC), který má následující parametry ([39]): 

- klidový moment  M0 = 0,8 Nm, 

- klidový proud  I0 = 1,1 A, 

- maximální moment  Mpk = 3,8 Nm, 

- maximální proud  Imax = 6,9 A, 

- jmenovité otáčky  nN = 6000 min-1, 

- hmotnost (včetně brzdy a enkodéru)  mbmot = 2 kg, 

- moment setrvačnosti (včetně brzdy a enkodéru)  Jbmot = 1,8.10-5 kg.m2. 

Mm5DOFmax 

Mm5DOFekv nm5DOFmax 
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Obr. 87  Momentové charakteristiky servomotoru CMP 40M s vyznačením pracovních bodů 

 
 

Z momentových charakteristik servomotorů 6., 5. a 4. DOF (viz obr. 85, 86 a 87) je 

patrné, že jsou splněny tyto podmínky: 

- Pracovní bod pro krátkodobý provoz (přetížení) (), daný MmiDOFmax a nmiDOFmax, leží 

pod příslušnou křivkou (6. DOF – křivka [5], 5. DOF – křivka [4] a 4. DOF – křivka 

[3])  ohraničující oblast krátkodobého provozu servomotoru.  

- Pracovní bod pro trvalý provoz (ekvivalentní zatížení) (), daný MmiDOFekv a nmiDOFmax, 

leží pod křivkou [1] ohraničující oblast trvalého provozu servomotoru. 

Na základě tohoto lze předpokládat, že navržené servomotory budou VYHOVOVAT. 

 
7.5 Volba technologie výroby laminátových dílů 
 

Pro výrobu laminátového nosného profilu (trubky) a laminátových trubek dutých hřídelů 

je vzhledem k jejich tvaru a konfiguraci vrstev zvolena technologie navíjení vybraného 

prepregu, který je pokládán na otáčející se trn. Po navinutí je laminátový díl vytvrzen v peci 

při teplotě 177 °C. V případě dutých hřídelů by se dalo uvažovat také o využití technologie 

klasického navíjení rovingu.      

 
7.6 Montáž sestavy navrženého horního ramene 
 

Princip montáže sestavy horního ramene je patrný z následujících obrázků. 

Mm4DOFmax 

Mm4DOFekv nm4DOFmax 
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Obr. 88  Navržené horní rameno robotu s využitím laminátů v rozloženém stavu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 89  Střední část horního ramene v rozloženém stavu 
 
 
8 Závěr a zhodnocení výsledků 
 

Cílem diplomové práce byla analýza možností užití nekonvenčních materiálů – 

kompozitů – v konstrukci robotů a jejich praktická aplikace v konstrukčním návrhu horního 

ramene průmyslového robotu. Pro tuto aplikaci byl vzhledem k požadavkům kladeným na 

prvky robotů zvolen polymerní kompozit s uhlíkovými vlákny. Výběr aplikace uhlíkového 

laminátu právě v polohovacím ústrojí robotu vyplynul z přehledu a specifikace jeho možného 

využití v konstrukci robotů.  

servomotory os orientačního ústrojí  

orientační ústrojí  

dutý hřídel 6. DOF  

střední část horního ramene  

skříň 3. DOF  

kryt skříně 3. DOF   

dutý hřídel 5. DOF  

nosná část horního ramene  

hnané čelní ozubené kolo 5. DOF  

ložisko se zkříženými válečky 4. DOF  
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Byly navrženy dvě varianty principielního řešení konstrukce ramene, které se odlišují 

především povahou (funkcí) laminátového nosného profilu a počtem laminátových 

rozvodných dutých hřídelí. Srovnáním zejména z hlediska míry využití laminátového nosného 

profilu byla vybrána optimálnější varianta, která je charakteristická otočným nosným 

profilem.  

Na počátku návrhu bylo potřeba stanovit charakteristické rozměry kinematického řetězce 

průmyslového robotu, jehož součástí bude navrhované horní rameno, a základní parametry 

jeho jednotlivých os. Tyto hodnoty byly zvoleny a dopočteny na základě parametrů 

současných průmyslových robotů.  

Pro stanovení zatížení v daných místech horního ramene potřebných pro následné 

dimenzování laminátových dílů a ostatních částí byl v systému Pro/MECHANICA MOTION 

vytvořen výpočtový model průmyslového robotu. Všechny strojní součásti a komponenty 

horního ramene byly navrženy s uvažovanou životností 15000 provozních hodin pro 

maximální zatížení získané z dynamických analýz tohoto výpočtového modelu. Těchto 

hodnot bylo využito také při výběru vhodných servomotorů.   

Na základě uvedené metodiky návrhu laminátových dílů byl navržen laminátový nosný 

profil v podobě trubky s vnějším průměrem 125 mm, tloušťkou stěny 9,6 mm a délkou 

545 mm. Srovnáním výsledků napěťově-deformační analýzy laminátového profilu s nosnými 

profily se stejným tvarem a rozměry z hliníkové slitiny a oceli vyplynulo, že z hlediska 

tuhosti dominuje laminátový profil. Toto je dáno především možností změny tuhosti laminátu 

v jednotlivých směrech, kterou lze provést vhodným návrhem konfigurace (skladby) laminátu 

respektující způsob jeho zatížení. U navrženého nosného profilu, kde převládá namáhání 

ohybem a tahem, obsahuje skladba laminátu převážně vrstvy pod úhlem 0° (ve směru osy 

profilu). Z hlediska pevnosti vychází všechny nosné profily předimenzované, a proto je 

využití materiálu z tohoto pohledu nízké. Toto lze u uhlíkových laminátů zvýšit volbou 

vhodnějšího typu uhlíkových vláken s nižší pevností. 

Součástí práce je také zjednodušený předběžný návrh dutých laminátových hřídelů. 

Vzhledem k omezením používaného softwaru Pro/MECHANICA STRUCTURE byly duté 

hřídele analyzovány při zatížení prostým krutem, což zejména u dutého hřídele 5. DOF 

představuje značné zjednodušení. U laminátu rozvodného dutého hřídele 6. DOF bylo 

dosaženo maximální torzní tuhosti střídavým ložením vrstev pod úhlem 45°. V případě 

laminátového dutého hřídele 5. DOF lze s ohledem na jeho skutečné zatížení předpokládat 

skladbu s vrstvami střídavě orientovanými pod úhlem větším než 45° (např. 55°) nebo 

skladbu s kombinací 0° a 45°. 
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Pro výrobu nosného profilu a laminátových trubek dutých hřídelů byla zvolena 

technologie navíjení prepregu. Jako výchozí materiál byl vybrán uhlíkový prepreg  

GY70 / 934, jehož epoxidová pryskyřice stanovuje maximální teplotu použití navržených 

laminátových dílů na 177 °C. Tato hranice je pro většinu běžných aplikací průmyslového 

robotu vyhovující a nepředstavuje proto závažné omezení v jejich využití. 

V práci je dále popsána konstrukce lepeného spoje laminátového nosného profilu 

s koncovkami z hliníkové slitiny a laminátových trubek dutých hřídelů s ocelovými 

koncovkami.  

Přes veškerou snahu se nepodařilo shromáždit dostatek informací týkajících se výrobních 

nákladů navržených laminátových dílů, a proto zde není provedeno jejich srovnání s díly 

z konvenčních materiálů z ekonomického hlediska. Díky prudkému rozvoji v oblasti těchto 

materiálů a zvyšování počtu specializovaných firem zabývajících se jejich výrobou lze však 

očekávat pokračování současného trendu, který se vyznačuje snižováním nákladů na jejich 

pořízení. 

Navržené horní rameno s využitím laminátů je prototypem, při jehož řešení byly 

aplikovány myšlenky a nápady konstruktéra se základními znalostmi kompozitních materiálů 

nabytými samostudiem, a proto nezahrnuje řešení daného problému v celé jeho šíři. Hlavní 

úskalí využití vláknových kompozitů s polymerní matricí v této aplikaci spočívá v jejich nižší 

odolnosti proti nárazu. Tímto problémem se zabývá řada výzkumných center na celém světě.   

Pro snížení hmotnosti, která činí 63,6 kg, a momentu setrvačnosti tohoto předběžného 

návrhu horního ramene je nutné provést nejen optimalizaci jednotlivých strojních součástí 

a vlastních laminátových dílů, ale také optimalizaci základních parametrů jednotlivých 

pohybových os. Toto by v důsledku znamenalo také optimalizaci servomotorů, zejména pak 

servomotoru 5. DOF, který u navrženého ramene vychází robustní. 

V souvislosti s dalším řešením této problematiky by mohly být některé poznatky 

a principy uvedené v diplomové práci využity při aplikaci kompozitů v konstrukci ramen 

servisních robotů, jejichž jedinečné vlastnosti by umožnily redukovat hmotnost a moment 

setrvačnosti vlastní konstrukce při zachování její vysoké tuhosti s ohledem na požadavek 

minimalizace spotřeby energie. 

Pro usnadnění a zefektivnění návrhové činnosti bylo při zpracování diplomové práce 

využito programů Mathcad 13.0, MITCalc 1.40, LAP 4.0, AutoCAD 2005 a Pro/ENGINEER 

Wildfire 2.0 včetně jeho modulů Pro/MECHANICA MOTION a Pro/MECHANICA 

STRUCTURE.  
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