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Anotácia:
Flexibilnú konštrukciu ramena osi robota tvorí otočný kĺb
(1), na ktorom sú pomocou skrutkových spojov (7a) pri
pevnené homý U profil (2) ramena a dolný U profil (3) ra
mena. Konštrukcia flexibilného ramena je uzatvorená po
mocou nosiča (4), na ktorý je tiež pomocou skrutkových
spojov (7a) pripevnený homý U profil (2) ramena a dolný
U profil (3) ramena. V otočnom kĺbe (1) je pomocou skrut
kových spojov (7b) pripevnená prevodovka (5) a elektrický
pohon (6).
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Flexibilná konštrukcia ramena osi robota
Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka flexibilnej konštrukcie ram ena osi robota vykonávajúce
rotačný kývavý pohyb.

Doterajší stav techniky
V súčasných konštrukciách robotov sú ram ena pre jed n o tliv é osi robotov navrhnuté
a skonštruované tak, že neum ožňujú rýchlu vým enu nosných zostav jednotlivých konštrukčných uzlov
jednotlivých osi robotov vykonávajúcich rotačný kývavý pohyb. N osnú zostavu tvorilo nerozoberateľné
rameno, ktoré v prípade potreby m uselo byť vym enené ako celok.

Podstata technického riešenia
Flexibilná konštrukcia ram ena osi robota m á v svojej zostave použité prvky navzáj om pospájané
skrutkovým i spojm i. N a začiatku ram ena je to otočný kĺb, na ktorom je pripevnený horný U profil a
dolný U profil ram ena. O točný kĺb je tvorený prevodovkou a elektropohonom . N a konci ram ena je
pripevnený nosič prevodovky. Podstata flexibilnej konštrukcie spočíva v nahradení nerozoberateľnej
konštrukcie ram ena viacerým i konštrukčným i prvkam i a v ich rýchlej dem ontáži a m ontáži bez ich
vzájom ného poškodenia.

Prehľad obrázkov na výkresoch
N a priloženom obrázku je znázornená flexibilná konštrukcia ram ena osi robota.

Príklady uskutočnenia
N a otočnom kĺbe I rotačnej osi robota je pripevnený horný U profil 2 ram ena, dolný U profil
3 ramena, ktoré sú na druhom konci spojené pom ocou skrutkových spojov 7a s nosičom 4 prevodovky
ďalšej rotačnej osi, čím vytvárajú tuhy uzatvorený rozoberateľný profil ram ena robota. V otočnom kĺbe
I je pomocou skrutkových spojov 7b pripevnená prevodovka 5_a elektropohon 6 pre rotačnú os robota.
Táto flexibilná konštrukcia um ožňuje pri zachovanej dĺžke ram ena osi robota rýchlu vým enu horného a
dolného U profilu-rám ena z iného m ateriálu alebo taktiež zm enu konštrukčnej dĺžky ram ena rotačnej
osi robota pre priem yselné a výskum né účely.

Priemyselná využiteľnosť
F lexibilná konštrukcia pohybového ram ena osi robota je určená pre konštrukcie robotov
s rotačným pohybom ram ien.
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NÁROKY

NA

OCHRANU

Flexibilná konštrukcia ram ena osi robota, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z otočného
kĺbu (1), ktorý je skrutkovým i spojm i (7a) spojený s horným U profilom (2), dolným U profilom
(3) a nosičom ( 4 ) , pričom v otočnom kĺbe (1) je skrutkovým i spojm i (7b) pripevnená prevodovka
(5) a elektrický pohon (6).
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