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Oblasť techniky
Vynález sa týka inšpekčného potrubného robota, určeného na inšpekciu potrubia obdĺžnikového a kruhového prierezu. Vynález možno zaradiť do oblasti mechatroniky a robotiky.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti existuje viacero typov zariadení, pomocou ktorých je možné vykonávať inšpekciu potrubia.
Medzi najpoužívanejšie z nich patria štetinové potrubné stroje a potrubné stroje vykonávajúce pohyb pomocou kolies. Štetinové potrubné stroje vykonávajú svoj pohyb vpre d na základe diferencie trenia štetín pri pohybe vpred a vzad. Ide o rozmerovo veľmi malé a ľahké zariadenia, určené na prechod rovným potrubím
kruhového prierezu. Ich nevýhoda spočíva predovšetkým v tom, že v prípade zmeny priemeru potrubia či
priamosti potrubia nie sú schopné adaptovať sa týmto zmenám. Navyše nie je možné ich použiť na transport
materiálu. Druhou často používanou skupinou zariadení určených na prieskum potrubia sú zariadenia pohybujúce sa na kolesovom podvozku. Ich nosnosť je podstatne vy ššia ako štetinových potrubných strojov, a t ak
je možné ich využiť aj na transport materiálu. Ich adaptabilita na zmeny priemeru potrubia je podstatne vyššia, ako je to pri štetinových potrubných strojoch. Napriek tomu ich nasadenie v potrubiach, kde dochá dza
k značným zmenám priamosti, ako sú napríklad kolená potrubí, nie je príliš efektívne a častokrát sa stávajú
v takýchto prípadoch nepoužiteľné.
Podstata vynálezu

25

30

35

40

45

Podstata vynálezu spočíva v tom, že pomocou inšpekčného potrubného robota je možné vykon ať inšpekciu potrubia kruhového alebo obdĺžnikového prierezu. Robot pozostáva minimálne z 3 identických článkov,
pričom každý článok obsahuje vlastný riadiaci modul umiestnený na plošnom spoji s riadiacou elektronikou,
ktorý riadi polohový servomechanizmus , vykonávajúci rotačný pohyb. Všetky rozvody signálov a napájacieho elektrického napätia sú vedené pomocou plošných spojov s rozvodmi umiestnenými na každom článku
robota. Polohový servomechanizmus je pripojený k nosnému rámu pomocou vrchnej a stredovej platformy.
Rotačný pohyb článku robota sa prenáša pomocou rotačného segmentu, ktorý je fixne napojený na pevný
segment nasledujúceho článku robota. Rotačný segment je z vrchnej strany prichytený o n adstavec polohového servomechanizmu, ktorý je pevne spojený s polohovým servomechanizmom a zo spodnej strany je rotačný segment spojený so spodnou platformou pomocou skrutky, čím je zabezpečená rotačná väzba. Maximálny počet článkov robota nie je obmedzený a závisí od požadovanej úlohy. Každý článok obsahuje
ochranný kryt guľového tvaru, čím sa získa vyššia adaptabilita aj pri prechode potrubím kruhového prierezu.
Zo spodnej časti ochranného krytu je vytvorený otvor v tvare obmedzovacieho segmentu tak, aby do ň zapadol a nedošlo k ich vzájomnému pohybu. Ochranný kryt, obmedzovací segment, nosný rám a pevný segment
sú navzájom spojené pomocou štyroch vertikálne umiestnených skrutiek. Lokomócia robota je vykonávaná
postupným rotačným pohybom jednotlivých článkov robota, pričom na pohyb sa využíva zapieranie jednotlivých článkov robota o steny potrubia. K prvému článku robota (hlava robota) je pripojená 3D stereokamera,
pomocou ktorej sa vykonáva videoinšpekcia potrubia. Pomocou 3D stereokamery robot tiež vytvára mapu
potrubia, ktorým prechádza. Prvý článok robota okrem kamery obsahuje aj snímač teploty a vlhkosti.
Výhoda tohto vynálezu v porovnaní s bežnými inšpekčnými zariadeniami spočíva najmä v jeho flexibilite
a adaptabilite k zmenám prostredia, v ktorom sa pohybuje. Kinematická konfigurácia a dĺžka robota mu
umožňujú prechod aj takým potrubím, kde by ostatné zariadenia neboli použiteľné.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Vynález je bližšie vysvetlený pomocou výkresov, na ktorých je zobrazený inšpekčný potrubný robot, pričom na obr. 1 je znázornená schéma usporiadania jednotlivých dielov jedného článku robota pri bočnom pohľade, na obr. 2 je znázornená schéma jedného článku robota pri pohľade spredu, na obr. 3 je zobrazené
uchopenie nosnej konštrukcie robota s ochranným krytom, na obr. 4 je zobrazené vzájomné prepojenie dvoch
článkov robota a na obr. 5 je zobrazený zhotovený inšpekčný potrubný robot.
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Príklady uskutočnenia vynálezu
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Inšpekčný potrubný robot podľa obr. 1 pozostáva z identických článkov, ktoré sú tv orené z rotačného
segmentu 1, pevného segmentu 2, z nosného rámu 4, pričom rotačný segment 1 je z vrchnej strany pevne pripojený k nadstavcu polohového servomechanizmu 6 a zo spodnej strany je k spodnej platforme 9 pripojený
pomocou skrutky tak, aby mohol rotovať okolo osi rotácie nachádzajúcej sa v strede nosného rámu 4 vo vertikálnej rovine. Polohový servomechanizmus 3 je pripojený k nosnému rámu 4 pomocou vrchnej platformy 7
a stredovej platformy 8. Výstupný hriadeľ polohového servomechanizmu 3 je pevne pripojený k nadstavcu
polohového servomechanizmu 6. Na obr. 2 je zobrazený jeden článok robota pri pohľade spredu. O nosný
rám 4 je z jednej strany pevne pripojený plošný spoj s riadiacou elektronikou 12 a z druhej strany plošný spoj
s elektrickými rozvodmi 13. Každý článok robota obsahuje vlastnú riadiacu jednotku, ktorá je umiestnená na
plošnom spoji s riadiacou elektronikou 12. Na obr. 3 je zobrazený jeden článok robota, ktorý má z vrchnej a
spodnej strany pripevnený ochranný kryt 10, vytvárajúci guľový tvar. Na obrázku je znázornené vzájomné
prepojenie ochranného krytu 10, obmedzovacieho segmentu 5, pevného segmentu 2 a nosného rámu 4. Všetky štyri diely sú navzájom prepojené štyrmi skrutkami vo vertikálnom smere. Ochranný kryt 10 má zo svojej
vnútornej strany vyhĺbený otvor v tvare obmedzovacieho segmentu 5 tak, aby vzájomne do seba zapadli a
zabránilo sa tak vzájomnej rotácii. V ochrannom kryte 10 sú diery na skrutky 11 so zápustnou hlavou. Na
obr. 4 je zobrazené vzájomné prepojenie dvoch článkov robota tak, že rotačný segment 1 je vsunutý do pevného segmentu 2 a navzájom sú spojené pomocou dvoch skrutiek umiestnených vo vertikálnom smere. Na
obr. 5 je zobrazené vyhotovenie inšpekčného potrubného robota.
Funkciou inšpekčného potrubného robota je vykonávať inšpekciu potrubia, pričom pohyb robota je dosiahnutý postupným rotačným pohybom jednotlivých článkov robota. Vynález je tak určený na inšpekčné a
prieskumné úlohy, pričom robot získava videozáznam z prechodu potrubím pomocou 3D stereokamery
umiestnenej na prvom článku a taktiež pomocou snímača získava informáciu o teplote a vlhkosti prostredia
v potrubí.
Priemyselná využiteľnosť
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Zariadenie podľa navrhovaného riešenia možno použiť v prípade potreby monitorovania potrubia kruhového alebo obdĺžnikového prierezu. Pomocou 3D stereokamery umiestnenej na prvom článku robota môže
robot nielen sledovať prechod potrubím, ale aj vytvárať mapu prostredia. Robot je taktiež vybavený teplotným senzorom, a tak vie monitorovať teplotu a vlhkosť prostredia v potrubí. In špekčný potrubný robot je
možné tiež použiť na transport materiálu potrubím.
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P A T EN T O V É
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NÁROKY

1. Inšpekčný potrubný robot, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z minimálne troch identických článkov, ktoré sú tvorené nosným rámom (4) vo vertikálnej rovine, na ktorý je pripojená vrchná platforma (7), stredová platforma (8) a spodná platforma (9), pričom o nosný rám (4) je z jednej strany pevne
pripojený plošný spoj s riadiacou elektronikou (12), na ktorom je umiestnená riadiaca jednotka a z druhej
strany plošný spoj s elektrickými rozvodmi (13), k nosnému rámu (4) je pomocou vrchnej platformy (7) a
stredovej platformy (8) pripojený polohový servomechanizmus (3), ktorého výstupný hriadeľ je pevne pripojený k nadstavcu (6) polohového servomechanizmu, pričom rotačn ý segment (1) je z vrchnej strany pevne
pripojený k nadstavcu (6) polohového servomechanizmu a zo spodnej strany je pomocou skrutky pripojený
k spodnej platforme (9) a pevný segment (2) je na nosný rám (4) umiestnený pomocou skrutiek vo vertikálnom smere.
2. Inšpekčný potrubný robot podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že každý článok je vybavený ochranným krytom (10) guľového tvaru, v ktorom sú diery na skrutky (11) so zápustnou hlavou a
ktorý má zo svojej vnútornej strany vyhĺbený otvor v tvare obmedzovacieho segmentu (5), pričom ochranný
kryt (10) s obmedzovacím segmentom (5) je spojený s pevným segmentom (2) a nosným rámom (4) skrutkami vo vertikálnom smere.
3. Inšpekčný potrubný robot podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na článok je
pripevnená 3D stereokamera, snímač teploty a snímač vlhkosti.
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