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ABSTRAKT 

Diplomová práce je strukturována s ohledem na návrh a použití umělého svalu v robotice. 

Práce začíná rešeršní částí, kde jsou popsány různé druhy umělých svalů a jejich výhody a 

nevýhody. Po zvážení všech popsaných typů svalů došlo k vybrání jednoho druhu k dalšímu 

zpracování. Byly zvoleny origami svaly řízené pomocí vakua pro použití v malém 

manipulačním zařízení. Po návrh celého stroje byla provedena analýza rizik a ekonomické 

zhodnocení celého provedení. 

ABSTRACT 

The diploma thesis is structured with regard to the design and use of artificial muscle in 

robotics. The thesis starts with a theoretical section where different types of artificial muscles 

are described with their advantages and disadvantages. After considering all the types of 

described muscles, one species was selected for further processing. Vacuum-controlled 

origami muscles were chosen for use in a small manipulation device. After the design of the 

whole machine, the risk analysis and the economic evaluation of the whole design were 

carried out. 
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1 ÚVOD 

Pojem „umělé svalstvo“ v člověku jako první evokuje představu lidského svalu vytvořeného 

z umělých materiálů, jako je například plast, pryž nebo kov. Prvotní myšlenky se tímto 

směrem také ubíraly. 

Pneumatické svaly, jako nejstarší z rodiny umělého svalstva, se skutečným svalům ve 

většině případů opravdu podobají, skládají se z pryžového vaku, který práci vykonává 

zkrácením délky a zvětšením svého průměru, jako sval skutečný.  

Dokonce se některá vědecká pracoviště zaměřila na zpracování lidského svalstva 

pomocí pneumatický svalů, kdy je lidská kostra osazená velkým množstvím pneumatických 

svalů o malém průměru spojených do větších celků, aby tak mohly utvářet větší svalové 

celky, jako na skutečné kostře. Takové provedení je k vidění na Obr. 1). 

 

Obr. 1)  Pneumatické svaly na lidské kostře, které vypadají podobně jako lidské. [9] 

Ovšem vědecký výzkum nezůstal jen u podobnosti s lidskými svaly a všude ve světě 

se objevují nové, nejrůznější druhy a zpracování umělých svalů. Například uplatnění 

dielektrických elastomerů, které mohou mít nejrůznější tvary, válce podobné pneumatickým 

svalům, nebo plošné provedení ve tvaru kruhu, či čtverce a díky dodávce elektrické energie 

dochází ke kontrakcím membrány a k předurčenému pohybu. Dále jsou zde magnetické 

slitiny, které po vystavení elektromagnetickému poli změní svůj tvar, nebo svojí délku a pak i 

další skupiny, které jsou od prvotní myšlenky umělého svalu velmi vzdálené a spíše se blíží 

nějakému vynálezu z vědeckofantastické literatury. Díky těmto zpracováním dochází 

k velkému rozmachu měkké robotiky. 

 





 

19 

 

2 MOTIVACE 

I když jsou tu umělé svaly s námi již několik let, tak se jim vědecké kruhy začali intenzivně 

věnovat až v poslední době se záměrem zdokonalení tzv. měkké robotiky. Díky tomu, že je 

toto odvětví značně rozsáhlé, věnuje se mu velká řada vědeckých pracovišť. Tato 

problematika je velice zajímavá s očividnou budoucností a proto považuji za smysluplné se 

tomuto tématu věnovat, analyzovat stávající stav a rozšířit ho o mé nové, kreativní poznatky a 

tím obohatit oblast měkké robotiky. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Následující kapitoly budou věnovány popisu lidského svalstva zaměřené na detailnější popis 

srdeční svaloviny, hladkých svalů a kosterní svaloviny. Tento biologický popis bude poté 

srovnán s provedením umělých svalů. 

3.1 Lidské svaly 

Lidské svaly tvoří zhruba 35-45 % tělesné hmotnosti ve svém těle jich máme asi 600. Funkce 

svalů se dá shrnout do tří základních bodů. Svaly se podílejí na celkovém držení těla, uložení 

vnitřních orgánů, a umožňují pohyb celého organismu. Celková účinnost svalových vláken je 

20–25 %. Tělesné svalstvo se dá rozdělit na tři základní typy: srdeční, hladké a kosterní. [1] 

3.1.1 Srdeční svalovina  

Srdeční svalová tkáň neboli myokard, tvoří podstatnou část srdeční stěny. Podobně jako u 

kosterní svalové tkáně je příčně pruhovaná (buňky nejsou tak dlouhé a mají pouze jedno 

buněčné jádro). Není ovládána vůlí. Podněty ke stahu vznikají přímo v srdci. Srdeční 

svalovina je zobrazena na Obr. 2). [2] 

 

Obr. 2)  Srdeční svalovina [5] 

3.1.2 Hladká svalovina 

Hladká svalovina se nachází ve stěnách dutých struktur, jako jsou cévy, žaludek, střeva apod. 

nebo svalů jako je vzpřimovač chlupu či svaly duhovky oka. Stejně jako srdeční svalovina, 

tak i hladká svalovina není ovládána vůlí. Hladká svalovina je k vidění na Obr. 3). [2] 

 

Obr. 3)  Hladká svalovina [5] 
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3.1.3 Kosterní svalovina 

Jak už název napovídá, kosterní svalovina je spojená s kostí. Vlákna svalu obsahují světlé a 

tmavé pruhy (střídání aktinu a myosinu), které jsou příčně podélné k ose vlákna. Tato 

struktura dala tomuto typu svalstva název. Kosterní svalovinu řídí mozkové a míšní nervy. 

Tento typ svalstva zastává nejvíce aktivní tělesné hmoty. Ukázka kosterní svaloviny je na 

Obr. 4). [1][2]  

 

Obr. 4)  Kosterní svalovina [5] 

Sval se skládá ze svalové tkáně, vaziva, nervové tkáně a cév. Mezi jednotlivými 

buňkami svalu jsou velmi těsné spoje. Buňky mají válcovitý tvar, nesou název svalová 

vlákna, obsahují větší počet jader a různé množství mitochondrií podle toho, jaký druh 

činnosti sval vykonává. Svalová vlákna se spojují do snopečků a ty se spojují do snopců a 

tvoří sval. Stavba kosterního zobrazuje Obr. 5). [1][2] 

 

Obr. 5) Stavba kosterního svalu [3]  

 

http://www.latinsky.estranky.cz/img/original/334/sval-stavba.jpg
http://www.latinsky.estranky.cz/img/original/334/sval-stavba.jpg
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Na Obr. 6) je znázorněna lidská horní končetina, kde jsou popsány i dva hlavní svaly 

biceps a triceps a jejich chování při ohýbání ruky. Chování těchto svalů (expanze a kontrakce) 

bylo inspirací pro vytvoření prvních umělých svalů. 

 

Obr. 6)  Svalstvo lidské ruky: Vlevo natažená ruka, vpravo ohnutá ruka [6] 
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3.2 Umělé svaly 

Lidstvo se v mnoha technických odvětvích inspirovalo přírodou a oblast umělého svalstva 

tomu není výjimkou. Jak bylo zmíněno výše, inspirace byla čerpána z lidských svalů, jak 

princip funkce, tak i vzhledově a z určité části i stavbou. První umělý, pneumatický, sval, byl 

zhotoven ruským vědcem S Garasievem v roce 1930, posloužil mu k tomu pryžový vak 

s několika prstenci spojených neroztažnými vlákny, vak sloužil k zachycení akčního media 

(vzduchu) a oplet zajišťoval opětovné vrácení do původní polohy a držení tvaru svalu. [12] 

Tímto vynálezem se posléze nechalo inspirovat mnoho dalších a začali toto provedení 

umělého svalu zdokonalovat a upravovat. Inspirace v lidské horní končetině je patrná na Obr. 

7). 

 

Obr. 7)  Pneumatický sval horní končetiny [7] 

Vědci ale nezůstali pouze u pneumatických svalů, tato provedení dala vzniknout 

novému odvětví a to tzv. měkké robotice. Díky tomu jsou tu svaly nejrůznějších druhů a tvarů 

i s odlišným způsobem aktivace (stlačený vzduch, elektřina, teplo, světlo). Těmto provedením 

budou věnovány následující kapitoly obsažené v řešeršní části diplomové práce. 
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4 UMĚLÉ SVALSTVO OBECNĚ 

V následujících kapitolách jsou popsány důležité pojmy k umělému svalstvu, společně 

s obecným rozdělením umělých svalů. 

4.1 Pojem umělé svalstvo 

Do skupiny označené umělé svaly spadají i soustavy a předměty, které jsou zpracovány 

různými způsoby a metodami. Jako umělý sval může být označeno zařízení, nebo samotný 

materiál, který zvládne kontrakci, expanzi, nebo nějaký druh pohybu díky externí stimulaci 

pomocí elektřiny, tlaku, teploty, nebo světla. [11] 

4.2 Rozdělení umělých svalů 

Umělé svalstvo je možné rozdělit podle několika kritérií, první skupina se dělí podle zdroje 

energie, kde je zastoupena jak elektrická energie, tak tepelná a světelná. Po této skupině 

následuje aktivace, kde je vidět že všechny druhy aktivace, mohou být zrealizovány pomocí 

elektrické energie a pro zbylé zdroje energie je vymezená jen malá skupina. Pak je na Obr. 8) 

k vidění diagram znázorňující jednotlivé druhy umělých svalů. [11] 

 

Obr. 8)  Rozdělení umělých svalů [11] 
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4.3 Hystereze u umělých svalů 

Obecné znění hystereze u mechanických materiálů (také dopružování) popisuje efekt, že se u 

některých materiálů projevuje postupné vytrácení deformace, při odstranění zatížení (u 

pružných materiálů je tento proces okamžitý). Tento jev nastává u těles, u kterých nebyla 

přesažena normálovým napětím mez pružnosti. Dopružování a odchylky od Hookova zákona 

se objevují při opakovaném namáhání materiálu tahem a tlakem. Křivky z tohoto namáhání 

pak vytváří hysterezní křivku. [4][8][10] 

Nejobecnější definice pojmu hystereze určuje, že se jedná o závislost systému na jeho 

předcházejícím stavu. U pneumatických svalů může být důvodem hystereze například tření 

mezi samotnými vlákny, nebo mezi membránou a vlákny, nebo i změna délky trubice 

v důsledku změny objemu. [8][10] 

Převedení tohoto obecného znění na umělé svalstvo nám definuje schopnost svalu 

vracet se ze zatížení do výchozí polohy. 
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5 PNEUMATICKÉ SVALY 

Jak již bylo zmíněno, jedná se o první typ umělého svalstva, který byl vynalezen. Je také 

nejvíce podobný svalu lidskému, jak principem funkce, tak i vzhledem u většiny provedení.  

Tento typ svalů pracuje s plyny. Ty jsou vháněny do vaku svalu a ten díky mechanické 

expanzi plynu zvětšuje svůj objem, takto dochází ke zvětšení poloměru vaku a zkrácení jeho 

délky a sval koná práci. 

5.1 Použité materiály 

Základní stavební prvek těchto svalů je materiál, který má dobré roztažné vlastnosti – 

například pryž. Vak má za úkol udržet pracovní plyn. Dále je použitý oplet okolo vaku, který 

bývá zhotoven z neroztažného materiálu, který slouží k zajištění správného formování 

umělého svalu a přenášení síly. [12] 

Vak je osazen dvěma koncovkami, které bývají převážně vyrobené z hliníkové slitiny, 

nebo oceli. Koncovky zastupují tři hlavní funkce – propojení umělého svalu s mechanismem, 

který má být poháněn, pak spojení s pneumatickým vedením a nakonec k upevnění celého 

vaku. [12] 

5.2 Princip funkce 

Do neprodyšného vaku je vháněno medium (nejčastěji stlačený vzduch) ten zapříčiní zvětšení 

průměru svalu a zkrácení jeho délky a díky tomu sval koná práci. Následuje pár stěžejních 

vzorečků pro výpočet práce pneumatického svalu. 

Výstupní práce plynu Win působícího silou na stěnu svalu: [16]  

                        
 

  

 (1)  

P – absolutní tlak plynu uvnitř svalu, P0 – absolutní tlak okolního plynu, 

 P´ relativní tlak (P – P0), Si – celkový vnitřní povrch svalu, dsi – diferenciál plochy,  

dli – posunutí vnitřního povrchu, dV – změna objemu. 

 

Výstupní práce svalu: [16] 

           (2)  

 

Výstupní práce je rovna vstupní: [16] 

           (3)  
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5.3 Typy pneumatický svalů 

První sval byl vyrobený v roce 1930 ruským vědcem Garasievem. Sval byl velmi jednoduchý, 

skládal se z pryžové trubky, která byla na několika místech opásána prstenci a ty byly 

propojeny neroztažnými vlákny. Z této prvotní konstrukce vychází většina moderních 

pneumatických svalů. [12] 

5.3.1 McKibbenův sval  

Tento typ je nejrozšířenější. Je designovaný jako vak ve formě pryžové trubice 

s polyamidovým opletením. Vlákna polyamidu jsou vzájemně překřížena, díky čemuž tvoří 

pantografické mechanismy. Tímto překřížením vláken dochází k délkové kontrakci při 

zvětšování poloměru pneumatického svalu. Sval je zobrazen na Obr. 9). [12][16] 

 

Obr. 9)  Mckibbenův sval a provedení opletu [12] 

5.3.2 Kukoljův sval  

Kukoljův sval je velice podobný McKibbenovu svalu, hlavní rozdíl je v opletu, v místě 

překřížení jsou vlákna pevně spojena. Tato úprava má za následek snížení smykového tření a 

díky tomu je menší i hystereze. Sval je k vidění na Obr. 10). [12] 

 

Obr. 10)  Kuklojův pneumatický sval [12] 
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5.3.3 Fluidní sval Festo 6 

Fluidní sval Festo je další typ, který vychází z McKibbenova návrhu pneumatického svalu. 

Ovšem oplet je přímo umístěn v samotné membráně svalu. Na Obr. 11) je sval typu MAS. 

Festo vyrábí ještě typ DMSP rozdíl mezi těmito provedeními je ve způsobu zakončení. Typ 

MAS má koncovky se závitem a umožňuje jen axiální připojení a DMSP má koncovky 

nalisované a umožňuje připojení jak axiální, tak radiální. [10][12] 

 

Obr. 11)  Fluidní sval Festo typu MAS [10] 

5.3.4 Sleeve muscle actuator 

Je podobný fludnímu svalu Festo. Rozdíl je v tom, že je vylepšen trubkou, která prochází 

vnitřním prostorem svalu. Tímto dochází ke snížení neužitečného prostoru a je zvýšena 

objemová účinnost svalu. Sval je zobrazen na Obr. 12). [12] 

 

Obr. 12)  Sleeve muscle actuator: nahoře: vnitřní trubka, dole: celý sval [12] 
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5.3.5 Skládané pneumatické svaly 

Tento sval na rozdíl od předchozích neobsahuje oplet, jeho vak je vyroben ze dvou materiálů, 

u jednoho dochází k roztahování při nafukování vaku a druhý materiál ve formě neroztažných 

vláken supluje oplet pneumatického svalu. Tento typ svalu dokáže fungovat s malými tlaky 

od 20 mbar až po 4 bary a může dosáhnout kontrakce až 40%. Sval o váze 100 g dokáže 

vytvořit sílu až 5 kN. Sval je zobrazen na Obr. 13). [17][18] 

 

Obr. 13)  Průběh aktivace skládaného pneumatického svalu [18] 
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5.3.6 Sval ROMAC 

ROMAC = RObotic Muscle ACtuator (Aktuátor robotického svalu). Sval je tvořen 

z neelastických segmentů, ty tvoří množství výčnělků s trojúhelníkovým půdorysem. V těchto 

výstupcích je vak vyztužen vlákny. V plném natažení jsou výčnělky rovnoběžné, při jejich 

nafouknutí dojde k vyboulení směrem ven a sval se tím zkrátí. Tření na stěnách vaku je 

minimální, díky tomu se toto provedení vyznačuje malou hysterezí a hodnotou generované 

síly blízkou teoretické hodnotě. Sval je zobrazen na Obr. 14). [12][38] 

 

 

Obr. 14)  Sval ROMAC [38] 

5.3.7 Yarlotův pneumatický sval 

Principielně se jedná o podobný sval jako McKibbenův, hlavní rozdíl je v konstrukci vaku. 

V tomto případě je tvořen elastickou membránou, která při maximálním objemu 

pneumatického svalu zaujímá protáhlý sférický tvar. Oplet je zrealizován pomocí hlavních 

vláken orientovaných axiálně. Radiální oplet omezuje velikost expanze. Sval je zobrazen na 

Obr. 15). [12] 

 

Obr. 15)  Yarlotův pneumatický sval: nahoře: před aktivací, dole: po aktivaci [12] 
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5.3.8 Kombinované svaly 

Jedná se o klasický pneumatický sval, který je na jedné straně pokryt polymerem s tvarovou 

pamětí. Díky tomuto vylepšení získává sval další stupeň volnosti – po zahřátí polymeru dojde 

k jeho ohnutí, tím se ohne celý sval a stočí se do oblouku. Po vychladnutí polymeru na 

původní teplotu dojde k návratu do výchozí polohy. Sval je zobrazen na Obr. 16). [23] 

 

Obr. 16)  Pneumatický sval s polymerem s tvarovou pamětí (a) přední pohled, (b) boční 

pohled [23] 

5.4 Oblast použití 

Pneumatické svalstvo má hlavní uplatnění v medicíně pro pohon protéz. Využití má ovšem i 

v robotice, kde slouží pro ovládání robotických chapadel, nebo jako pohon jednoúčelových 

strojů, v manipulační technice i u dopravních systémů. [12] V Tab 1)  jsou shrnuty výhody a 

nevýhody pneumatických svalů. 

Tab 1)  Výhody a nevýhody pneumatických svalů 

Výhody Nevýhody 

Jednoduchá konstrukce Krátká životnost 

Cenově dostupná technologie K pohonu je zapotřebí kompresor / zásobník 

stlačeného vzduchu 

Dobrý poměr mezi výkonem a hmotností  

Levné pracovní medium  
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6 ORIGAMI-SPECIÁLNÍ SVALY 

Jedná se o relativně nový typ umělých svalů, který byl vyvinut ve spolupráci univerzit MIT a 

Harvardu. Jsou to lehké a levné svaly, které údajně dokážou uzvednout až tisíci násobek svojí 

váhy. [34] 

Vnitřek svalu (kostra) může být vyroben různými způsoby: skládáním, 3D tiskem, 

obráběním, formováním, odléváním, což tomuto typu provedení přináší značnou výhodu. 

Proces výroby od kostry svalu po finální provedení je k vidění na Obr. 17). [35] 

 

Obr. 17)  Princip výroby svalu [35] 
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6.1 Princip funkce 

Princip funkce je stejný, jako byl popsán v předchozí kapitole. Jedná se o rozdíl tlaků mezi 

vnitřkem svalu a jeho okolím. Ovšem na rozdíl od pneumatických svalů, kde se medium 

přivádí, tady se odčerpává (ve velké většině aplikací) a tím vzniká vakuum. Díky tomu 

dochází ke skládání vnitřní části svalu (kostry), která je uložená v neprodyšném obalu. Sval 

může pracovat v různých prostředích s různými ovládacími médii. Vzduch – vzduch, voda – 

vzduch, voda – voda. U lineárního typu svalu může být k ovládání použitý jak podtlak, tak i 

přetlak. Ve většině případů je primárně používán podtlak. Princip funkce znázorňuje Obr. 18). 

[35] 

 

 

Obr. 18)  Princip funkce svalu [35] 

6.2 Používané materiály 

Co se použitých materiálů týká, má toto provedení umělého svalu veliký potenciál. Jak je 

zobrazeno na Obr. 17) v horní části, kostru je možné vyrobit mnoha způsoby, aby byla co 

nejvhodnější pro používané prostředí.  

Je zde tedy možnost vyrobit kostru z tvrdého papíru jen pro předběžný prototyp, nebo 

i z nerezové oceli. V dnešní době se lze však s jistotou předpokládat, že největší zastoupení 

budou tvořit plasty. Tímto způsobem může kostra vytisknuta na 3D tiskárně z pružného PLA 

plastu. [35] 
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6.3 Typy svalů 

Toto provedení svalů se dá rozdělit do tří skupin: Přímočaré, ohebné a speciální. Výhodou je 

možnost kombinace jednotlivých skupin mezi sebou a tvořit tak složitější úchopové a 

manipulační sestavy. 

6.3.1 Lineární svaly 

Vnitřní kostra svalu může být provedena skládaným materiálem do tvaru hřebenu (papír, 

pryž, nerez, plast), nebo může být použita i pružina. Kostra slouží k držení tvaru svalu a 

k následnému vrácení do původní polohy, když není se svalem operováno. Provedení 

lineárního svalu je zobrazena na Obr. 19). [35] 

 

Obr. 19)  Přímočarý sval [34] 

6.3.2 Ohebné svaly 

Fungují na principu jako lineární svaly, jen s tím rozdílem že se nejedná o hřeben, který lze 

deformovat, ale o bloky z plného materiálů, které jsou spojené v místě ohybu. Velikost a 

počet bloků určuje rádius uzavření, díky tomu je dosaženo velké variability. Použití ohebných 

svalů je k vidění na Obr. 20). [33] 

 

Obr. 20)  Vlevo: sval sestavený z ohebných prvků, vpravo: sval sestavený z přímočarých a 

ohebných prvků [33] 
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6.3.3 Speciální svaly 

Jedná se o atypické provedení svalů, jejich vlastnosti jsou jim propůjčené díky důmyslné 

skladbě kostry, inspirace přišla z umění origami. Různé typy jsou zobrazeny na Obr. 21) – 

díky promyšlené skladbě je možné provedení, které bude použito pro různé pozicování (E a 

F), nebo manipulační grapák (C), příklad skládané desky (B). [35] 

 

Obr. 21)  Různé druhy speciálních svalů [35] 
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6.4 Oblast použití  

Jedné se o velice mladé provedení umělých svalů, takže komerční zastoupení není příliš 

hojné. Ovšem díky možnosti kombinovat různá provedení se tento typ bude dát dobře využít 

v různé manipulační technice v robotice. A některá provedení mohou být použita i v medicíně 

jako funkční protéza, jak lze vidět na Obr. 22). [35] V Tab 2) jsou shrnuty výhody a nevýhody 

origami svalů. 

 

Obr. 22)  Ukázka svalu jako protézy. [35] 

Tab 2)  Výhody a nevýhody origami svalů 

Výhody Nevýhody 

Jednoduchá konstrukce Delší doba aktivace (u větších provedení) 

Cenově dostupná technologie K pohonu je nutný kompresor, nebo vývěva 

Vynikající poměr mezi výkonem a hmotností Nutná těsnost provedení 

Schopnost pracovat s různými médii  
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7 DIELEKTRICKÉ ELASTOMERY 

Tento typ se již odlišuje od lidského svalu – převážně se jedná o plošné provedení z plastové 

folie, na které je nanesený tenký vodivý film. Ten je aktivován napětím a dochází k deformaci 

svalu a jeho pohybu v určitém směru. Podrobněji je tato skupina rozebrána v následujících 

kapitolách. [13] 

7.1 Princip funkce 

Tyto svaly pracují na principu deskového kondenzátoru. Po přivedení vysokého napětí na obě 

elektrody vznikne silné elektrostatické pole, a díky tomu zapůsobí síly vzájemného 

přitahování elektrod. Tímto dojde k deformaci elastomeru mezi elektrodami. Tato membrána 

zastává dvě funkce. Slouží jako pružina a po zaniknutí elektrostatického pole vrací elektrody 

do výchozí polohy, za druhé brání průchodu elektrického proudu mezi elektrodami. [13] 

7.2 Používané materiály 

Pro stavbu pružné membrány se nejčastěji používají tenké filmy ze silikonu, nebo 

polyuretanu. Často se také přistupuje k používání akrylátových fólií, které jsou pod 

označením VHB 4905, nebo VHB 4910 dostupné na trhu. [13] 

U elektrod je požadováno, kromě dobré elektrické vodivosti, i jejich pružnost, 

k čemuž není kovová fólie vhodná a místo ní se používají vodivá maziva – především 

uhlíkové a stříbrné mazivo. Tato maziva jsou speciální směsi vodivých částic uhlíku, nebo 

stříbra v silikonové matrici. V malé míře se používá i vodný roztok chloridu vápenatého. [13] 
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7.3 Typy dielektrických elastomerů 

Několik typů DEA svalů bude popsáno v následujících podkapitolách. 

7.3.1 Rotační robot tvořený DEA umělými svaly 

Motor je tvořený membránou z dielektrického elastomeru. Membrána je rozdělena na čtyři 

stejné segmenty, každý segment je opatřen párem elektrod. Provedení membrány je k vidění 

na Obr. 23). Ve vnitřním průměru membrány je přidělán centrální satelit, který slouží 

k přenosu pohybu na rotor (průměr 31,75 mm), celkový průměr motoru činí 200 mm. [13] 

Byly navrženy celkově dvě varianty pro toto provedení: U první varianty je přenos 

rotačního momentu zprostředkován převodem s vnitřním ozubením, které je umístěno na 

satelitu, ten koná translační pohyb po kružnici. Rotor s centrálním kolem je opatřen vnějším 

ozubením a koná rotační pohyb kolem vlastní osy. Bylo zjištěno, že mezi ozubením vzniká 

prokluz, tím dochází ke snížení mechanické účinnosti motoru. Druhá varianta je zpracována 

s klikovým mechanizmem, tím nedochází k prokluzu a snížení účinnosti. Toto provedení se 

skládá z dvaceti komponent. [13] 

  

Obr. 23)  Rotační membrána [13] 

7.3.2 DEA svalová vlákna 

Jedná se o vláknové aktuátory z nevodivých elastomerů. Byl použit rozdílný přístup, oproti 

stávajícím návrhům, které utvářely DEA kompozity. U těchto vláken je širší pole použití, 

například v textilním průmyslu. Typy vláken jsou zobrazeny na Obr. 24). [13] 

 

Obr. 24)  DEA vlákna 
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7.3.3 DEA aktuátor s pěti stupni volnosti 

Mezi dvě membrány konvexního kuželovitého tvaru je umístěna nepoddajná podpora, 

přičemž každá membrána je rozdělena na čtyři aktivní zóny. Toto uspořádání tvoří segment 

umělého svalu, který lze polohovat ve třech translačních a dvou rotačních směrech, jak je 

vidět na Obr. 25). [14] 

 

Obr. 25)  Schéma DEA aktuátoru s pěti stupni volnosti [14] 

7.3.4 Ostření foto čočky pomocí DEA zařízení 

Prototyp byl složen z rámu ve tvaru obruče, na kterém byly nataženy dvě membrány 

z elastomeru. Uprostřed jsou membrány vyduté, tento vzniklý prostor je vyplněn polymerem 

Sylgard 184 s indexem lomu 1,43. Mezikruží mezi obručí rámu a vydutým středem je 

natažená elektroda z uhlíkového maziva. Aktivací tohoto mezikruží dochází ke zmenšení 

průměru středové čočky. Tím, že je čočka vyplněná polymerem dojde k jejímu zakulacení. 

Princip funkce čočky je zobrazen na Obr. 26). [14] 

 

Obr. 26)  Schéma funkce čočky [14] 
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7.4 Oblast použití 

Tento typ svalů se dá použít v mnoha provedeních jako pohon robotů pomocí svalových 

vláken jako nohou, tak i třeba pohybu ploutve robotické ryby. Je zde i možnost použití u 

zobrazovačů Braillova písma, nebo u polohovacích zařízení se snímači vibrací pro použití 

v herním průmyslu. [14] V Tab 4) jsou zaneseny výhody a nevýhody DEA svalů. 

Tab 3)  Výhody a nevýhody DEA [14] 

Výhody Nevýhody 

Jednoduchá konstrukce Nutnost aktivace vysokým napětím 

Provozuschopnost v širokém rozsahu teplot Nebezpečí vzniku zkratu mezi elektrodami 

Velmi vysoká rychlost aktivace a velká 

aktivační frekvence 

Nelineární průběh síly 

Cenově dostupná technologie  

Vynikající poměr mezi výkonem a hmotností  

Vysoká účinnost  
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8 MAGNETICKÉ SVALY 

Tento typ má dva poddruhy. V prvním případě se jedná o provedení svalu s feromagnetickým 

materiálem, který reaguje na změnu okolního magnetického pole, takže samotné provedení se 

neskládá z magnetů. Naopak druhé provedení je zhotoveno pomocí pružného elastomeru, 

který slouží jako spojovací materiál pro aktivní prvky, což jsou permanentní magnety, nebo 

elektromagnety. [15] 

8.1 Stavba a princip funkce  

Sval tohoto provedení je složený ze dvou částí, první je feromagnetický materiál, zpravidla se 

používá ferrogel. Je to kompozitní materiál tvořený elastomerovou matricí, v této matrici jsou 

rozptýleny částice feromagnetického materiálu. Jako matrice bývá často používán polyvinyl 

alkohol, jehož velkou nevýhodou je rozpustnost ve vodě. [15] 

Díky takovému zpracování je sval velice tvarově přizpůsobitelný a dále je možné na 

základě koncentrace částic ovlivnit přesný průběh deformace i změnu na určitý tvar. Změnou 

magnetického pole dojde k ovlivnění částic v matrici a sval změní délku, nebo se zkroutí do 

určitého tvaru. Princip funkce je zobrazen na Obr. 27). [15] 

 

Obr. 27)  Ukázka funkce magnetického svalu [15] 
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8.2 Typy magnetických svalů 

V následujících podkapitolách budou popsány dva druhy magnetický svalů, poddajný 

magnetický lineární motor a magnetické kompozity z hydrogelu. 

8.2.1 Poddajný magnetický lineární motor 

Jedná se o sval, který se skládá z trubice a akčního členu, který je v ní umístěn. Trubice je 

tvořena segmenty elektromagnetů tvaru disku. Segmenty jsou vzájemně propojeny 

elastomerovými prstenci, ty umožňují deformaci svalu. Akční člen tvaru tyče obsahuje části 

s permanentními magnety, které jsou také spojené elastomerem. [15] 

Princip funkce je podobný jako v případě krokového motoru, střídavou aktivací 

magnetů v trubici dochází k posuvu akčního členu. Míra posuvu je omezená délkou celého 

svalu. Sval je zobrazen na Obr. 28). [15] 

 

Obr. 28)  Poddajný lineární motor: nahoře: vnitřní část svalu, dole: celý sval [15] 
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8.2.2 Vysoce magnetické kompozity z hydrogelu 

V matrici vyrobené z hydrogelu (2-hydroxyethyl metakrylát) jsou umístěny nanočástice 

kobaltu potažených uhlíkem (obsah částic se pohybuje okolo 30% hmotnosti gelu) povrch 

uhlíku byl funkcionalizován tvorbou kovalentní vazby s organickým komponentem, který je 

podobný monomeru, aby vytvořil mřížku. Díky tomu se tento polymer stal dobře 

magnetickým a mechanicky stálým. Toto provedení je zatím testováno pouze v laboratorních 

podmínkách. [19] 

 

Obr. 29)  Magnetický hydrogel: vlevo: mimo magnetické pole, vpravo: v magnetickém poli 

8.3 Oblast použití 

Magnetické svaly na bázi ferrogelu jsou zatím převážně ve stavu vývoje v laboratořích, ale 

jejich použití je možné, například v oblasti robotických chapadel a magnetických aktuátorů, 

kde by mohly nahradit slitiny s tvarovou pamětí. Druhý typ svalů s pevnými magnety je 

možné využít pro různou manipulaci s předměty. [15] V Tab 4) jsou popsány výhody a 

nevýhody magnetických svalů. 

Tab 4)  Výhody a nevýhody magnetických svalů [15] 

Výhody Nevýhody 

Tvarová přizpůsobitelnost umělého svalu Vysoká hmotnost pohonu 

Okamžitá aktivace umělého svalu Nelineární průběh síly 

Velká aktivační frekvence Hysterezní chování 

Schopnost dosáhnout vysoké účinnosti  

Cenově dostupná technologie  
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9 SLITINY S TVAROVOU PAMĚTÍ 

Běžně se tyto slitiny vyskytují pod zkratkou SMA z anglického termínu Shape Memory 

Alloys. Jedná se o metalickou slitinu, která se dokáže vrátit do výchozího stavu poté, co je 

zahřátá na určitou teplotu. Tyto slitiny mají dvě stabilní fáze – austenit a martenzit. Primárně 

se jako materiál s tvarovou pamětí používá Nitinol, což je slitina niklu a titanu v různých 

poměrech. [15][25][32] 

9.1 Stavba a princip funkce 

Složení Nitinolu ovlivňuje především reakční teplotu, při které dojde k návratu do výchozího 

stavu. Tvarových slitin může být více druhů než jen Nitinol, ten je ovšem nejčastěji využíván, 

hlavně i díky svým lepším vlastnostem oproti dalším slitinám. Přehled slitin a jejich 

základních vlastností je k vidění na Obr. 30). [25][32] 

 

Obr. 30)  Přehled stlitin a jejich základní vlastnosti [25] 

9.1.1 Jednosměrná a obousměrná tvarová paměť 

Jednosměrná tvarová paměť – jedná se o způsob zpracování SMA, kdy je materiál v chladné 

fázi (pod As – austenit start). Díky tomu může být materiál natahován, ohýbán, různě 

deformován a po zahřátí nad určitou teplotu se vrátí do původního stavu a po opětovném 

ochlazení zůstává v původním stavu. [32] 
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Materiál s obousměrnou tvarovou pamětí se od předchozího typu liší dvěma druhy 

paměti, paměť v  ohřátém a vychladlém stavu. Princip funkce je stejný jako u jednosměrného 

stavu. Rozdíl je v tom, že materiál přechází mezi dvěma „naučenými“ tvary. Chladný stav (na 

rozdíl od ohřátého) může být vymazán po ohřátí nad určitou mez. [32] 

9.2 Výroba SMA  

 

Obr. 31)  Postup zpracování SMA [32] 

Hutní zpracování – Nejčastěji je materiál roztaven ve vysokém vakuu, nebo 

atmosféře s inertním plynem v indukční peci. Díky této technologii je zajištěná dobrá 

chemická homogenita taveniny. [32] 

Teplé a studené zpracování – Teplé zpracování je část zaměřená na zpracování 

polotovaru, aby měl požadované rozměry a tvary. Ingot je zpracován do plechových plátů, 

tyče a dráty rozváleny a srolovány. [32] 
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Studené zpracování je stejné jako teplé, jen je komplikovanější. Vše v tomto procesu 

je závislé na chemickém složení slitiny. Když je obsah niklu vyšší, zpravidla při 51% obsahu 

ve slitině, tak je slitina tvrdší a hůře se s ní manipuluje. [32] 

Formování – Většina za studena tažených SMA jsou formováním už hotová. Malé 

procento pružin je navinutá na válcovém přípravku – v produkci se používá automatický 

formovací stroj. [32] 

Shape memory treatment – Ve finálním kroku výroby Ni-Ti SMA je nejčastěji 

používána metoda „střední teplota ošetření“ rozmezí 350-450°C se zdá být nejvhodnější pro 

slitinu Nitinol. Během tohoto procesu jsou části upevněné do přípravků. Doba ohřevu se 

odvíjí od velikosti kusu od 10 – 100 min. Teplota se nastavuje podle požadovaných vlastností 

pro výrobek. Tímto procesem získá slitina svojí tvarovou paměť. [32] 

9.3 Typy SMA 

V následujících podkapitolách budou zmíněny dva typy SMA, mikroaktuátory a samo-

roztažné stenty. 

9.3.1 Mikroaktuátory 

Jedná se o vynález vědců z technické univerzity v německém Braunschweigu. Byla použita 

slitina Ni-Ti o tloušťce 50 µm na vytvoření mikro-chapadla, které bylo vyřezáno do 

požadovaného tvaru pomocí laseru. Aktivace probíhá pomocí elektrického proudu, který 

protéká přímo svalem. Provedení je k vidění na Obr. 32) – tento typ obsahuje 2 aktuátory. 

[14] 

 

Obr. 32)  SMA mikroaktuátor [14] 
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9.3.2 Samo-roztažné stenty 

Jedné se o vynález zubaře C.T.Stenta. Obyčejný stent se dá definovat jako dutý trubicovitý 

objekt, který je cíleně zaváděn do dutých orgánů a tkání včetně krevních cév, aby zajistil 

průchodnost. Samo-roztažný stent je vyrobený ze slitiny Ni-Ti a složen do základního tvaru 

pro podporu dutiny. Poté je stlačen do menších rozměrů, aby bylo možné ho protáhnout na 

potřebné místo, kde pak dojde k jeho aktivaci (slitina začne reagovat na tělesnou teplotu), 

tedy roztažení do původního tvaru. Stenty jsou k vidění na Obr. 33). [20] 

 

Obr. 33)  Ukázka samo-roztažných stentů [20] 

9.4 Oblast použití 

Díky jednoduché a kompaktní konstrukci je tento typ použit pro chapadla průmyslových 

robotů – pohon nevyžaduje velký zdvih, tím nedochází k omezení parametrů chapadel. 

Ovšem díky malé účinnosti se očekává převážné využití v robotice v konstrukci chapadel, 

nebo pro ovládání ventilů, či klapek. Další uplatnění našly SMA v medicíně, protože slitina 

Ni-Ti je biokompatibilní a člověku neublíží. Využívá se od operačních nástrojů až 

k implantátům ve formě stentů, které slouží jako opora tělesných dutin. [15][19][20] V Tab 5) 

jsou shrnuty výhody a nevýhody SMA svalů. 

Tab 5)  Výhody a nevýhody slitin s tvarovou pamětí [15] 

Výhody Nevýhody 

Extrémně jednoduchá konstrukce Velmi nízká účinnost 

Tvarová přizpůsobitelnost umělého svalu Velmi nízká rychlost aktivace 

Velmi vysoká životnost Velmi nízká aktivační frekvence 

Nízká hmotnost pohonu Hysterezní chování 
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10 DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DRUHY SVALŮ 

Tato kapitola je věnována jednotlivým druhům svalů, které jsou zajímavé zpracováním, ale 

zatím nepředstavují velké využití v průmyslu, nebo běžném životě. 

10.1 Nylon s vodivým inkoustem 

Vědci z MIT spojili dohromady nylonová vlákna s vodivým inkoustem, který slouží k jeho 

zahřívání. Díky tomu nylon zkrátí svojí délku a zvětší svůj obvod (takže funguje na principu 

pneumatického svalu). Bylo také zjištěno, že když se na nylonové vlákno nanese inkoust 

z jedné strany a zahřeje se, vlákno se ohne pouze určitým směrem, díky tomu je možné 

provádět více komplikované pohyby. Zahřívání nylonu může být realizováno elektrickou 

energií, chemickou reakcí, i laserem zamířeným na určité místo na vlasci. Chování vlasce při 

zahřívání je vidět na Obr. 34). [21] 

 

Obr. 34)  Nylon s vodivým inkoustem: vlevo: výchozí poloha, vpravo: nylon po zahřátí [21] 
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10.2 Silikonové svaly s etanolem 

Jedná se o druh svalů, který je složen ze silikonové matrice, která je vyplněná mikro-

bublinami etanolu. Etanol se použil z důvodu nízké teploty varu, což je 78,4 °C. Zahříváním 

dochází k expanzi etanolové páry a zvětšení bublin a sval se začne roztahovat do určeného 

směru, jak je vidět na Obr. 35). [22] 

 

Obr. 35)  Silikonový sval s etanolem A: sval v klidu B: sval po aktivaci [22] 

Provedení mohou být různá od podoby lidského svalu, jak je k vidění na Obr. 35), tak 

i různé dělené bloky, které po zahřátí vykonávají ohyb a díky tomu se mohou uvést do 

pohybu, nebo mohou sloužit k manipulaci s předměty – ukázka na obrázku Obr. 36). [22] 

 

Obr. 36)  Různá provedení silikonových svalů: nahoře – použití pro pohyb, dole – použití 

k manipulaci [22] 
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11 ZHODNOCENÍ REŠERŠE  

Výše zpracovaná rešerše obsahuje výčet různých typů umělých svalů. Jsou popsány nejstarší a 

nejvíce podobné umělé svaly, svalům lidským, což jsou svaly pneumatické, ale také se věnuje 

zajímavým druhům provedení, které přímo nespadají do žádných kategorií. 

Rešerše se začíná věnovat svalům pneumatickým, které spatřily světlo světa jako první 

a jsou velmi inspirované lidskou muskulaturou, kde dojde ke kontrakci svalstva a tím zvětšení 

jeho průměru. Pneumatické svaly byly inspirovány hlavně horní končetinou a zde umístěným 

bicepsem a tricepsem. Všechny svaly jsou zpracovány na podobném principu. Sval se skládá 

z vaku, který je uzavřen na obou koncích a je opleten neroztažným materiálem, buďto zevnitř 

nebo zvenku, který slouží k vrácení svalu do původní polohy. Tvarově snad vyčnívá pouze 

sval typu ROMAC, který může být zpracován do různých plošek a cípů, ovšem jeho 

funkčnost zůstává stejná. Dále je zde zastoupen i jeden sval, který vznikl kombinací polymeru 

s tvarovou pamětí a díky tomu získává další stupeň volnosti, a díky tomu je možné celý sval 

svinout. 

Dále je zpracována skupina origami speciálních svalů, které jsou pneumatickým 

svalům částečně příbuzné. Podobají se jim svojí skladbou a ovládáním, kdy k manipulaci 

s vakem dochází prostřednictvím změny tlaku, nejčastěji k nižším hodnotám. Jak už název 

napovídá, díky dobře sestavené kostře se může sval skládat podle toho, jak byl navrhnut. 

Může sloužit pouze k lineárnímu pohybu, nebo i k natočení o určité stupně. Kostra může být 

zrealizována i z pevných bloků a sloužit k přesnému pozicování do určité polohy. 

Dielektrické elastomery, které v rešerši následují, využívají jiného principu, než svaly 

dříve zmíněné. Tento typ svalů se již lidským svalům ani zdaleka nepodobá. Hlavní použitý 

materiál je tenká folie s vodivým filmem, který je aktivován vysokým napětím (což je největší 

nevýhoda tohoto provedení) a dochází k potřebné deformaci. DEA má výhodu, že folie může 

být různě tvarována a díky tomu může tvořit svalová vlákna, nebo být zpracována plošně. 

Následující magnetické svaly jsou zpracovány ve dvou skupinách jedna je zastoupena 

tzv. ferrogelem a ve druhé jsou svaly zkonstruovány pomocí permanentních magnetů, nebo 

elektromagnetů. Obě skupiny zatím nalézají využití spíše v laboratorním prostředí a jejich 

uplatnění není příliš rozvinuté. U magnetických svalů z ferrogelu se předpokládá 

konkurenceschopnost svalům ze slitin s tvarovou pamětí. 

Předposlední část rešerše se věnuje slitinám s tvarovou pamětí. Tento typ svalů je 

velice zajímavý a do budoucna jistě uplatnitelný. Hlavní nevýhodou tohoto typu svalů je 

přílišná komplikovanost a vysoké nároky na materiál, který musí být velmi přesně vyrobený a 

připravený na tuto aplikaci. Jako nejčastější materiál se využívá Nitinol (slitina niklu a titanu) 

v různém složení, jehož změnou mu poskytuje specifické vlastnosti, například přesně určuje 

teplotu, kdy proběhne paměťový efekt této slitiny.  

Poslední kapitola je věnována dalším druhům zajímavých svalů, které nespadají do 

žádné předchozí kategorie. Jejich hlavní předností a zajímavost je ve způsobu použitých 

materiálů, jako nylonový vlasec s vodivým inkoustem, který se po zahřátí dokáže ohnout, 

nebo svaly se silikonovou matricí a bublinami etanolu, které se po zahřátí rozpínají a sval tak 

koná práci. Tyto umělé svaly ještě nejsou v takové fázi, aby mohli představovat nějaké 

vhodné pracovní zastoupení v průmyslu. 



 

54 

 

U všech druhů umělých svalů je shrnující tabulka popisující jejich výhody a 

nevýhody. Některé jsou nákladnější na výrobu, jiné mají zase složitější způsob aktivace, 

například DEA, kde je třeba zdroj vysokého napětí až do jednotek kV, což je oproti 

pneumatickým svalům, které používají tlakový vzduch, více problematické. Některé svaly je 

možné bez problému vyrobit i v domácích podmínkách z lehce dostupných surovin, oproti 

tomu SMA jsou asi z výše zmíněných nejsložitější k výrobě. 

V rešerši nebyly popsány všechny druhy umělých svalů, což je zapříčiněno rozsáhlostí 

tohoto vědního a technického oboru, který neustále nabízí nové inovace a možná vylepšení 

stávajícího stavu. 
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12 VÝBĚR UMĚLÉHO SVALU 

Ze svalů zpracovaných v rešeršní části diplomové práce asi nejvíce vyčnívají origami svaly. 

Jsou zkonstruované za spolupráce MIT a Harvardovy univerzity. Tyto svaly nabízejí hned 

několik výhod.  

Největší výhodou se jeví, že celý sval může být vyrobený z poměrně levných 

materiálů, jako je třeba tvrdý papír a jako ochranný obal svalu může sloužit plastová folie. 

Ovšem tohle použití materiálu pak snižuje celkovou únosnost svalu, protože může dojít 

k protržení obalu a sval ztrácí svojí funkci. K tomu může dojít i v opačném případě, kdy dojde 

k roztržení vnitřní kostry svalu a ta se již nebude skládat, tak jak bylo původně určeno. 

Tomuto poškození se dá předejít použitím pevnějších materiálů. Kostra svalu může být 

vyrobená z plastu, nebo dokonce i z kovového materiálu, a pro ochranný vak může být 

použitá vícevrstvá plastová folie, nebo měkčené PVC folie, aby nedošlo k průrazu. Dále může 

být celý sval navíc obalen ochrannou tkaninou pro zvýšení jeho odolnosti. 

Celková konstrukce svalu je velice jednoduchá. U lineárního svalu dochází při aktivaci 

ke smrštění celé kostry do co nejmenšího prostoru, tedy, když je sval složen, jako hřeben, 

složí se do prostoru o rozměrech menšího kvádru. Na rozdíl od toho ohebné svaly jsou 

zkonstruovány s tím záměrem, aby došlo k jejich napozicování do určitého směru, takže je 

sval vybaven plnými pevnými bloky, které se nedeformují, ale pouze přihýbají k sobě a díky 

tomu se natočí do požadovaného směru po aktivaci svalu. Díky levným a dostupným 

materiálům a snadné konstrukci je možnost si takový umělý sval vyrobit i doma. 

Další velkou výhodou je jeho poměr BW a MW, tedy body weight a mass weight 

(váha těla a váha břemene) – tento poměr se u umělých svalů používá jako určitý ukazatel 

účinnosti svalu. Toto provedení svalu je schopné dosáhnout neuvěřitelného poměru až 1:1000, 

kdy sval o hmotnosti 1 g dokáže uzvednout břemeno o váze 1 kg. Čímž se umísťují na přední 

příčky mezi umělými svaly obecně. 

Díky těmto výhodám, bylo toto provedení umělých svalů vybráno k dalšímu 

zpracování v mé diplomové práci. Úkolem bylo navrhnout model umělého svalu a jeho 

aplikaci za účelem výzkumu a vývoje na technické univerzitě v Brně. 
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13 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Technické zpracování umělého svalu pro použití v robotice, bude směřovat k návrhu 

manipulačního zařízení pro přepravu různých břemen. Inspirace bude vycházet z Obr. 20), 

kde došlo ke spojení lineárního a ohebného členu do kinematické dvojice, která je schopná 

uchopit ohebným členem předmět a lineární provedení zaručuje zvednutí břemene. 

Celkový návrh bude doplněn o osu X a Y, která bude zrealizována pomocí pohonů, 

aby bylo možné s efektorem pohybovat a měl rozšířený pracovní prostor. Nejideálnější 

pracovní prostor bude krychle nebo kvádr, ten bude určený délkou pojezdů v ose X a Y. 

Umělý sval bude vykonávat práci díky změně tlaku uvnitř svalu, kdy bude docházet 

k odsávání vzduchu a tvorbě vakua. Díky tomuto jevu bude stlačen lineární člen a budou 

ohnuty ohebné části svalů. 

V návrhové části je třeba se zaměřit na několik parametrů, které bude třeba vyřešit.  

To jsou: ovládání umělého svalu, pohyb po pracovním prostoru, přenos momentů a sil a 

celkové zpracování konstrukce stroje. Tyto problematiky budou rozebrány v následujících 

kapitolách.  

13.1 Vakuum a jeho tvorba  

Název vakuum pochází z latinského vagus, což znamená prázdný. V technické praxi se takto 

označuje prostor, v němž je tlak plynů podstatně nižší, než v prostoru kde je atmosférický 

tlak. Vakuum má různě stupně, díky tomu má různá uplatnění v technické praxi a ve 

výzkumu. Zjednodušeně lze říct, že čím nižšího tlaku chceme dosáhnout, tím sofistikovanější 

zařízení pro jeho vytvoření musíme použít. [26]  

13.1.1 Vakuové vývěvy a měrky 

Pro tvorbu vakua se používají vakuová čerpadla (česky vývěvy), různých druhů a konstrukcí. 

Nejznámější typy jsou olejová rotační, pístová, šroubová, membránová a ve výzkumu se 

používají i iontová, kryogenní, sorpční, sublimační a tzv. generová čerpadla [26]. V Tab 6) 

jsou popsány všechny vývěvy a způsob jejich funkce. Na Obr. 37) je zobrazeno rozpětí tlaku 

ve kterém jsou schopné pracovat. Dva základní typy vývěv jsou zobrazeny na Obr. 38). 

Měření vakua se provádí za pomoci měřidel, které se nazývají vakuové měrky – ty 

jsou založené na různých principech, podle toho jaký mají měřit rozsah tlaků a jaké mají 

dosahovat přesnosti měření. Obecně platí, že čím přesnější měření a nižší tlak, tak jsou měrky 

choulostivější a měření je náročnější. [26] 

Tab 6)  Seznam vakuových pump [27] 

Transportní s periodicky se 

měnícím objemem 

Transportní s přenosem 

impulsu 

Založené na vazbě plynů 

Pístové Rootsovy Kryogenní 

Membránové Difuzní Kryosorpční 

Šroubové Molekulární Iontové 

Šnekové  Turbomolekulární Getrovací 

Zubové   

Vodokružné   
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Obr. 37)  Vakuové pumpy a přehled jejich pracovního rozmezí [27] 

 

Obr. 38)  Vývěvy Pfeiffer: Vlevo: Rotační vývěva. Vpravo: Membránová vývěva [27]  
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Tvorba vakua za pomoci vývěv je pro náš případ asi nejvhodnější z toho důvodu, že 

v našem návrhu dochází ke kompletnímu odsávání media z potřebného prostoru. Díky 

možnosti neustálého odčerpávání je zde i možnost, když bude obal svalu propouštět vzduch, 

nedojde tak k velké ztrátě manipulační síly (toto se ovšem odvíjí od velikosti poškození obalu 

svalu). Asi největší nevýhodou tohoto provedení je vysoká pořizovací cena. 

13.1.2 Vakuové ejektory 

Ejektor funguje na principu, že jedna hnací látka (v našem případě vzduch) odčerpává druhou 

látku, což je v tomto případě zase vzduch. Z leva přes trysku je vháněn vzduch a ten vychází 

přes difuzor až k výstupnímu hrdlu. Díky difuzoru dojde ke zrychlení média a to vytvoří 

v komoře mezi tryskou a difuzorem podtlak a díky tomu dojde k odčerpávání vzduchu přes 

přívod dopravované látky a tím dojde k vytvoření podtlaku. Složení ejektoru je k vidění na 

Obr. 39). [28][29]  

Po vypnutí hnacího vzduchu dojde k opětovnému nastupování vzduchu do všech 

pracovních částí ejektoru a k vyrovnání tlaků. Díky tomuto efektu je použití vakuového 

ejektoru pro zpracování v manipulátoru neefektivní.  Tento typ tvorby vakua zde byl zmíněn 

z toho důvodu, aby bylo možné vidět, že trh nenabízí pouze vývěvy k tvorbě vakua. Toto 

provedení se převážně používá v manipulační technice, kde dojde jen k zachycení předmětu 

pomocí přísavek připojených na ejektor a po vypnutí tlakového vzduchu dojde k odpojení 

předmětu. [28][29] 

 

Obr. 39)  Složení ejektoru [29] 
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13.2 Hliníkové profily 

Pro vhodné zpracování pracovního prostoru a nosné konstrukce se bude z důvodu dostupnosti 

a manipulovatelnosti hodit zpracování pomocí hliníkových stavebnicových profilů. Příklad 

profilu je k vidění na Obr. 40). Výhoda tohoto provedení je v tom, že je modulární, profily se 

na sebe dají dobře navazovat pomocí šroubů, nebo rohových patek. Díky tomuto zpracování 

bude manipulace s rámem snadná a celková konstrukce lehká a pevná. Pro velkou robustnost 

konstrukce byly zvoleny hliníkové profily o rozměru 45x45 mm.  

 

Obr. 40)  Stavebnicový hliníkový profil 45x45 s drážkou 10mm [30] 

Z těchto hliníkových profilů byl zkonstruován rám, který se skládá ze 4ks nohou o 

délce 500 mm a dalších 4ks profilů o délce 465 mm jako rozpěry v horní části rámu, celkové 

rozměry jsou tedy ŠxDxV: 545x545x500 mm 

  

Obr. 41)  Hliníkový rám manipulátoru 
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13.3 Pohybové/pohonné ústrojí  

Pohybové ústrojí manipulátoru se skládá ze dvou vodorovných os, kde je každá poháněná 

krokovým motorem, který je spojen s lichoběžníkovým šroubem uloženým na dvou ložiscích. 

Na šroubu se pohybuje matice v domku, na které je umístěný plastový blok, do kterého 

zapadá vodící tyč středové kostky. Protilehlou stranu od lichoběžníkových šroubů podpírají 

vodící tyče, které jsou osazené lineárním vedením, na kterém je upevněný plastový blok se 

svěrným držákem vodící tyče. Tohle provedení uzavírá vodící soustavu středové kostky. 

Provedení pohybové soustavy je k vidění na Obr. 42). 

 

Obr. 42)  Pohybové ústrojí 
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13.4 Kostka vedení a uchycení svalů 

Středovou kostkou prochází dvě lineární vedení, která jsou na sebe kolmá a, jsou uzavřená 

v plastových blocích a spojená dlouhým šroubem, který je protažený až do spojovací kostky 

pro lineární sval (díky tomu může být sval zkrácen a nemusí vykonávat takový zdvih), vše je 

utaženo matkami, díky čemuž je možné upravovat výšku upínací kostky a tím i výšku svalu 

nad pracovní plochou, aby nedocházelo ke kontaktu s podlahou. Kostka pro upnutí svalu se 

skládá ze dvou částí, které do sebe zapadají zámkem. Aby byl lineární sval dobře zajištěn, je 

z boku kostka ještě stažená šrouby. Stejné provedení je i ve spodní části, kde jsou navíc 

umístěné destičky, které přitlačují ohebné svaly ke spodní kostce. Celé provedení je k vidění 

na Obr. 43). 

 

Obr. 43)  Kostka vedení a upnutí svalu: Vlevo vodící kostka s horním upnutím lineárního 

svalu, vpravo spodní kostka upnutí lineárního svalu a destičky pro upnutí ohebného svalu 
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13.5 Kostra lineárního svalu 

Primární funkce lineárního svalu je v tom, že jeho kostra zajišťuje vedení svalu díky svému 

skládání. Takže je zapotřebí zrealizovat provedení, které bude schopno dobře pracovat, když 

bude docházet k jeho smršťování pomocí vakua. 

13.5.1 Šestihranná kostra „včelí plástev“ 

První návrh byla šestihranná struktura „včelí plástev“. Splňuje dobře požadavek na lineární 

kostru, jde dobře složit a rozložit jak je k vidění na obrázku Obr. 44).  

K problému může docházet, když je plástev složená. Díky tvaru šestihranu dojde 

k roztažení do stran a složená struktura má delší základnu než v rozloženém stavu (červené 

čáry znázorňují roztažení kostry do stran). To je nepřípustné z důvodu problémů, které by 

nastaly při tvorbě vakua ve vaku umělého svalu, kde by byla uložená kostra. Vak by byl 

v roztaženém stavu kostry širší než kostra samotná a když by docházelo k odčerpávání 

vzduchu z vaku, začal by se smršťovat, zatímco kostra by se na druhou stranu měla tendenci 

roztahovat, ale ve vaku by k tomu nebyl prostor. Díky tomu by docházelo k deformaci kostry 

nechtěným směrem, z toho důvodu muselo být od tohoto návrhu upuštěno a přistoupeno k 

jinému zpracování. 

 

Obr. 44)  Šestihranná kostra lineárního svalu: A – stavební prvek, B – kostra svalu v klidu, C 

– kostra svalu stlačená 

A B 

C 
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13.5.2 Obdélníková kostra „harmonika“ 

Na první pohled se může zdát, že stavební prvek má tvar čtverce, ovšem jedná se o obdélník 

se stranami 20 a 19 mm. Toto provedení bylo vybráno z důvodu absence kolize vnitřních stěn 

kostry při kompletním složení kostry. Tímto způsobem lze vhodně předejít potenciálním 

problémům a to včetně výše zmíněnému problému, který nastával při stlačování kostry, jak 

znázorňuje Obr. 45). Nedochází k žádnému vybočování, základna (půdorys) zůstane stejná, 

tím pádem se není třeba bát nechtěné deformace od obalu svalu. 

Použitím dvou sloupců by mohlo docházet k nesoudržnosti. Každý sloupec by mohl 

mít tendenci se vyhnout na jinou stranu, mohlo by docházet k nepravidelnému skládání a 

poničení kostry, proto byla mezi jednotlivá patra vložena výztuha (žluté čáry v Obr. 45)), díky 

čemuž se provedení kostry chová jako celek. 

Toto provedení lineární kostry je zrealizováno z tvrdého papíru a lepidla. 

 

Obr. 45)  Obdélníková kostra lineárního svalu: A – stavební prvek, B – kostra svalu v klidu, C 

– kostra svalu stlačená 

A 
B 

C 
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13.6 Kostra ohebného svalu 

U ohebného svalu, stejně jako u lineárního, slouží kostra ke skládání svalu. Ovšem u 

ohebného slouží kostra ještě k vedení do určitého směru. To je díky tvaru kostry, která se u 

tohoto svalu skládá z pevných plných bloků různých tvarů, podle toho, co se od nich 

požaduje.  

Další výhodou je, že plné bloky zabírají v obalu svalu více místa a není třeba 

odčerpávat tolik vzduchu z okolního prostoru, z tohoto důvodu mají segmenty ohebného svalu 

jednoduchý tvar, který je k vidění na Obr. 46), jedná se o složení 4 lichoběžníků, kde poslední 

článek je upraven do příhodnějšího tvaru k uchopování předmětů. 

Tento návrh je zpracován z lehce dostupných materiálů, je tedy vyroben z tvrzeného 

polystyrenu a spojený pomocí odolné lepicí pásky. 

 

 

Obr. 46)  Ohebný umělý sval: A – koncovka upravená k úchopu, B – běžný článek kostry, C – 

kompletní kostra svalu 

A 

C 

B 
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13.7 Návrh řízení 

Řízení je realizováno za pomoci PLC, které je společně s vývěvou napájeno zdrojem s 24 V. 

PLC má digitální vstupy a výstupy, které řídí ventily pro ovládání umělých svalů a jsou na něj 

napojené i koncové spínače, které se nachází na začátku a na konci každého lichoběžníkového 

šroubu, aby nedošlo k nechtěnému nárazu a možnému zničení šroubu, matice a dalších 

komponent stroje. Provedení řízení je zobrazeno na Obr. 47).  

Předpokládá se, že vývěva v průběhu provozu stroje bude stále zapnutá, aby byla 

připravená k aktivaci umělých svalů. K vývěvě jsou vzduchovými hadicemi sériově zapojeny 

dva ventily, kde ventil 1 slouží k aktivaci ohebných svalů a ventil 2 k aktivaci svalu 

lineárního. Pro toto použití byly zvoleny ventily firmy IMI (Obr. 48), řízené z obou stran 

solenoidem. Více informací se nachází v přílohách diplomové práce. 

Jako řídící PLC je zvolen typ SIEMENS LOGO! 8 (zařízení je znázorněno na Obr. 

48)), které se dá podle potřeby rozšířit o dodatečné moduly pro digitální vstupy a výstupy. 

Další technické parametry jsou v přílohách diplomové práce 

 

Obr. 47)  Schéma návrhu řízení 

 

 

Obr. 48) Vlevo: Vzduchový ventil firmy IMI, vpravo: PLC Siemens LOGO!  
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13.8 Zhodnocení návrhu, 

Byl zpracován návrh manipulačního stroje, který používá jako koncový efektor umělé svaly. 

Vnitřní pracovní prostor stroje je vymezen rámem a jedná se o 455x455 mm se zdvihem 500 

mm (zdvih určuje provedení lineárního svalu). Pohyb po pracovním prostoru v osách X a Y 

zajišťují 2 krokové motory spojené s lichoběžníkovými šrouby osazené maticí, protilehlou 

stranu podpírají vodící tyče s lineárním vedením. Celé toto provedení je uložené v horní části 

manipulátor a uschováno pod bezpečnostním krytem, aby nedošlo k lidskému kontaktu 

s pracovními částmi stroje. Mimo celé zařízení se nachází vakuová vývěva společně s dvěma 

ventily, které slouží k aktivaci umělých svalů. Celkové provedení je k vidění na Obr. 49). 

Je třeba zmínit, že realizace návrhu je zpracována teoreticky. Fyzická konstrukce by 

lépe ilustrovala navrhované zařízení a její realizace by nabízela eliminaci případných 

nedostatků, které by se u takového návrhu mohly vyskytnout. Případné nedostatky by mohly 

být zapříčiněny použitím umělého svalu, který je stále relativní a není dostatečně odzkoušeno 

jeho chování. Je možné, že obal svalu nebude dostatečně neprodyšný a mohl by ucházet, nebo 

by mohlo dojít k jeho protržení při manipulaci s předměty nebo i nadměrnou vahou břemene. 

Tyto problémy by mohli být vyřešeny díky použití houževnatějších materiálů obalu. Obdobný 

problém by mohl postihnout i samotnou kostru obalu. Mohlo by dojít k jejímu narušení, nebo 

poškození. I tento problém by měl obdobné řešení jako obal svalu, tedy použití pevnějšího a 

houževnatějšího materiálu. 

  

Obr. 49)  Manipulátor 
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14 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

14.1 Podtlak (vakuum) 

Před začátkem výpočtu byla zvolená membránová vakuová vývěva, aby mohla být pomocí 

jejích parametrů vypočítána síla, kterou zvládne vývěva zrealizovat. 

Jedná se o výrobek firmy PFEIFFER MVP 030-3 DC která je k vidění na Obr. 50) a 

její technické parametry jsou v přílohách diplomové práce. 

 

Obr. 50)  Vakuová vývěva Pfeiffer MVP 030-3 DC [27] 

Hodnoty potřebné k výpočtům: 

Průměrný barometrický tlak pb: 1025 hPa = 102 500 Pa 

Vývěva - sací tlak pv: 825 Torr = 109 991 Pa 

Z těchto hodnot se vypočítá rozdíl tlaků, díky kterému se bude dát vypočítat výsledná 

působící síla. 

Výpočet provozního tlaku pp: 

                                (4)  

Před výpočtem působící síle je ještě třeba spočítat „teoretickou plochu“ na kterou tlak 

působí – teoretická je z toho důvodu, protože se lineární sval při odsávání vzduchu poskládá 

do určitého prostoru, který má určité rozměry. Určení těchto rozměrů pouze v teoretické 

hladině je velmi obtížné, a proto bylo přistoupeno ke zjednodušení a počítá se tlak pouze 

působící na základnu svalu, který má tvar obdélníku. 

Výpočet plochy S: 

                                 (5)  

Po určení plochy S, může být vypočítána výsledná působící síla F: 
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Výpočet síly F: 

                              (6)  

Tato výsledná síla nám ukazuje, že podtlakem je možno zvednout břemeno 

s hmotností okolo 60kg. Jak bylo zmíněno výše, tato síla je díky úpravě plochy na kterou 

působí jen teoretická, reálná síla bude nižší, ale nejspíše ne o moc. 60 kg ovšem nebude 

skutečná zvedaná váha v manipulátoru, protože jsou zde další faktory, které ovlivní tuto 

hranici. Záleží na nosnosti celé konstrukce, od šroubů a vodících tyčí a hlavně na umělém 

svalu samotném, kde kostra vyrobená z tvrdého a papíru a obal z plastové folie by nebyly 

schopné zvednout toto břemeno. K dosažení této hranice, by musely být použity mnohem 

pevnější materiály. 

14.2 Návrh motoru 

Před začátkem výpočtu byl z konstrukčních důvodů zvolen trapézový šroub Tr16x4 

Hodnoty pro výpočet: 

Trapézový šroub Tr16x4 

Stoupání šroubu p=4 mm = 0,004 m 

Navrhovaná zátěž: 10 kg = cca 100 N 

Výpočet potřebného momentu motoru: 

    
 

   
      

     

   
           (7)  

Krouticí moment motoru vyšel velmi malý (0,064 Nm) do výpočtu nebyla zahrnutá 

účinnost, ale i po jejím zahrnutí do výpočtu by celkový moment nepřesáhl 1 Nm, to je 

zapříčiněno i volbou zatěžující síly (pouhých 100 N). Z těchto výsledků a z konstrukčních 

důvodů byl na každou vodorovnou osu zvolen krokový motor 57HS09 s krouticím momentem 

1,3 Nm. Ukázka motoru je k vidění na Obr. 51). Technické parametry jsou zaneseny 

v přílohách. 

 

Obr. 51)  Krokový motor 57HS09 [31] 
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15 ANALÝZA RIZIK A JEJICH MINIMALIZACE 

Tato kapitola bude zaměřena na rizika a jejich minimalizaci u navrženého stroje. Tato 

kapitola vychází z normy ČSN EN ISO 12100 odkaz [37] v seznamu zdrojů. 

15.1 Analýza strojního zařízení a technická specifikace 

Manipulátor slouží k přepravě drobného břemene ve vytyčeném prostoru. Technické 

parametry zařízení jsou zobrazeny v Tab 7)  

 

Obr. 52)  Manipulátor  

Tab 7)  Technické parametry zařízení 

Parametry navrženého stroje Hodnoty 

Rozsah pracovního prostoru ŠxDxV 455x455x500 

Celkové rozměry stroje ŠxDxV 656x656x615 (bez vývěvy) 

Krouticí moment motorů 1,3 Nm 

Sací výkon vývěvy 825 Torr 

Teoretická maximální zátěž 10 Kg 
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15.2 Základní blokový diagram 

 

  

Obr. 53)  Blokový diagram strojního zařízení: úroveň 1 

15.3 Blokový diagram manipulátoru 

 

 

Obr. 54)  Blokový diagram strojního zařízení: úroveň 2 

  



 

73 

 

15.3.1 Identifikace relevantního nebezpečí 

Tab 8)  Tabulka identifikace relevantního nebezpečí 

Název komponenty systému 
Poloha komponenty v 

systému 

Typ nebezpečí dle normy 

ČSN EN ISO 12100 

Id. č. dle  

ČSN EN ISO 12100 

Základ Pracovní prostor Mechanická nebezpečí 1 

Rám Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí, 
Elektrická nebezpečí 

1, 2 

Motor 1, 2 Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí, 
Elektrická nebezpečí, Tepelná 
nebezpečí, Nebezpečí hluku 

1,2,3,4 

Trapézový šroub 1, 2 Pracovní prostor Mechanická nebezpečí,  1 

Matice 1, 2 Pracovní prostor Mechanická nebezpečí,  1 

Vodící tyč kostky 1, 2 Pracovní prostor Mechanická nebezpečí,  1 

Zdroj el. energie Pracovní prostor 
Elektrická nebezpečí,  

Tepelná nebezpečí 
2, 3 

Vývěva Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí, 
Elektrická nebezpečí, Tepelná 
nebezpečí, Nebezpečí hluku 

1,2,3,4 

Středová kostka Pracovní prostor Mechanická nebezpečí,  1 

Lineární sval Pracovní prostor Mechanická nebezpečí,  1 

Kostka ohebného svalu Pracovní prostor Mechanická nebezpečí,  1 

Ohebný sval Pracovní prostor Mechanická nebezpečí,  1 

Břemeno Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí, 
Ergonomická nebezpečí 

1, 8 
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15.3.2 Určení velikosti rizika 

Pro určování velikosti rizika slouží graf, který je zobrazený na Obr. 55). Přihlíží se k několika 

aspektům, ty se dále rozvětvují. Aspekty jsou popsány níže. [36] 

Míra poškození 

 S0 – nehrozí škoda, nejedná se o nebezpečí 

 S1 – lehké zranění 

 S2 – těžké zranění 

 S3 – smrt 

Doba pobytu v oblasti nebezpečí 

 A1 – zřídka až častěji 

 A2 – často až trvale 

Možnost rozpoznání a vyvarování se nebezpečí 

 E1 – možné 

 E2 – zřídka možné 

 E3 – sotva možné 

Pravděpodobnost vzniku nebezpečné události 

 W1 – šance vzniku je malá 

 W2 – šance vzniku je střední 

 W3 – šance vzniku je velká 

 

Obr. 55)  Graf pro určení velikosti rizika [36] 

Velikost rizika má dle tabulky rozmezí 0-18. Pro posouzení rizika je třeba nejprve určit, jestli 

je velikost rizika akceptovatelná, či nikoliv. Hranice jsou v tabulce odlišeny barevně. [36] 

 Rozmezí 0-4: akceptovatelné riziko 

 Rozmezí 5-6: akceptovatelné riziko po prověření 

 Rozmezí 7-18: neakceptovatelné riziko 
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15.3.3 Analýza významných nebezpečí 

Tab 9)  Tabulka analýzy významných nebezpečí 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Manipulátor 

Během přepravy, montáže, instalace, provozu,  

údržby a vyřazení z provozu  

P

Poř. 

číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události: (dle ČSN EN ISO 12100) 

stručný popis id. číslo 

1 Doprava 

1. 
Zdvihání, nakládání,  

přeprava a vykládání 

Stlačení 

Naražení 

Ztráta stability 

1.1-1 

1.6-1 

9.1-1 

Při nakládání stroje a jeho 

jednotlivých součástí může 

dojít k poranění, stlačení, 

nebo pádu člověka. 

2. Balení a rozbalování 

Stlačení 

Pořezání 

Odření 

1.1-2 

1.2-1 

1.3-1 

Při rozbalování a manipulaci 

se součástmi stroje může 

dojít k řeznému poranění, 

odření se o ostré části, nebo 

ke stlačení končetin a jejich 

částí. 

2 Montáž a instalace, uvedení do provozu 

1. Montáž stroje 

Stlačení 

Pořezání 

Odření 

Uklouznutí, zakopnutí 

1.1-3 

1.2-2 

1.3-2 

1.4-1 

Při montáži může dojít 

k vyjmenovaným 

nebezpečím, při špatné 

manipulaci s částmi stroje. 

2. Upevnění, vyrovnání stroje Stlačení 1.1-4 

Při uvádění stroje do 

vodorovné polohy může dojít 

ke stlačení končetin. 

3. Připojení k  el. síti 

Požár 

Úraz el. proudem 

Smrt el. proudem 

2.1-1 

2.2-1 

2.3-1 

Při zapojování do el. sítě 

hrozí nebezpečí úrazu el. 

proudem a riziko požáru a 

úmrtí. 

4. Odzkoušení 

Stlačení 

Odření 

Úraz el. proudem 

1.1-5 

1.3-3 

2.2-2 

Při zkoušení může dojít ke 

styku člověka s chybně 

zapojenými, nebo 

smontovanými částmi stroje. 

3 Seřizování 

1. Nastavení středové vodící kostky 

Stlačení 

Pořezání 

Odření 

1.1-6 

1.2-3 

1.3-4 

Při seřizování kostky může 

dojít ke stlačení, pořezání, 

nebo odření 

4 Provoz 

1. Umístění materiálu 

Stlačení 

Pořezání 

Odření 

Hluk 

1.1-7 

1.2-4 

1.3-4 

1.7-1 

Při vkládání materiálu do 

pracovního prostoru může 

dojít ke zmíněným 

nebezpečím. 
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2. Provoz stroje 

Stlačení 

Pořezání 

Odření 

Navinutí 

Hluk 

1.1-8 

1.2-5 

1.3-5 

1.5-1 

1.7-2 

Při provozu stroje a 

nepozornosti může dojít 

k stlačení, pořezání odření, 

navinutí, provoz stroje také 

vytváří hluk. 

5 Čištění a údržba 

1. Čištění 

Odření 

Pořezání 

Infekce 

Uklouznutí, zakopnutí  

Nezdravá poloha těla 

1.3-6 

1.2-6 

7.1-1 

1.4-2 

9.3-1 

Při čištění stroje může dojít 

k vyjmenovaným nebezpečím 

vlivem lidské nepozornosti. 

2. Výměna opotřebovaných částí 

Stlačení 

Odření 

Pořezání 

Úraz el. proudem  

1.1-9 

1.3-7 

1.2-7 

2.2-3 

Při výměně opotřebovaných 

částí stroje může dojít ke 

kontaktu s el. Proudem, 

odření a pořezání o hrany. 

6 Vyhledávání závad a jejich odstraňování 

1. Opravování 

Stlačení 

Pořezání 

Uklouznutí, zakopnutí 

Odření 

Požár 

Úraz el. proudem 

Smrt el. Proudem 

1.1-10 

1.2-8 

1.4-3 

1.3-8 

2.1-2 

2.2-4 

2.3-2 

Při opravování stroje může 

dojít k nejrůznějším druhům 

úrazů a nehod, podle druhu 

potřebné opravy. 

7 Vyřazení z provozu a demontáž 

1. Odpojení z el. sítě 

Požár 

Úraz el. proudem 

Smrt el. proudem 

2.1-3 

2.2-5 

2.3-3 

Při odpojování el. energie 

může dojít k úrazu, nebo i 

smrti el. proudem 

způsobeným špatným 

stavem ochrany vodičů 

vlivem stáří. 

2. Demontáž, nakládání, přeprava 
Stlačení 

Naražení 

1.1-11 

1.6-1 

Při demontáži a nakládání 

stroje a jeho součástí může 

dojít k vyjmenovaným 

nebezpečím. 
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15.3.4 Přehled identifikovaných závažných nebezpečí 

Tab 10)  Tabulka mechanických nebezpečí 

Přehled identifikovaných závažných nebezpečí 

1 Mechanická nebezpečí 

1.1 Nebezpečí stlačením S A E W RP 

1.1-1 
Nebezpečí stlačení při nakládání a vykládání stroje a 
jeho částí. 

1 1 2 1 0 

1.1-2 
Nebezpečí stlačení při balení a rozbalování stroje a 
jeho částí. 

1 1 1 1 0 

1.1-3 Nebezpečí stlačení při montáži částí stroje. 1 1 1 2 0 

1.1-4 
Nebezpečí stlačení při upevňování a vyrovnávání 
stroje. 

1 1 1 2 0 

1.1-5 
Nebezpečí stlačení při odzkoušení stroje o různé 
součásti. 

1 1 1 1 0 

1.1-6 
Nebezpečí stlačení při seřizování kostky, mezi 
jednotlivými částmi. 

1 1 1 2 0 

1.1-7 
Nebezpečí stlačení při nesprávné manipulaci 
s materiálem. 

1 1 1 2 0 

1.1-8 
Nebezpečí stlačení při provozu stroje o různé části 
stroje, při nepozornosti. 

1 1 1 1 0 

1.1-9 
Nebezpečí stlačení při manipulaci s pohyblivými 
součástmi stroje. 

1 1 1 1 0 

1.1-10 
Nebezpečí stlačení při opravách části stroje, může 
dojít ke stlačení mezi částmi stroje. 

1 1 1 2 0 

1.1-11 
Nebezpečí stlačení při nakládání a vykládání stroje a 
jeho částí. 

1 1 1 1 0 

1.2 Nebezpečí pořezáním S A E W RP 

1.2-1 
Nebezpečí pořezání při balení a rozbalování stroje a 
jeho částí. 

1 1 1 2 0 

1.2-2 Nebezpečí pořezání při montáži stroje a jeho částí. 1 1 1 1 0 

1.2-3 
Nebezpečí pořezání při nastavování řezného 
kotouče. 

1 1 1 1 0 

1.2-4 
Nebezpečí pořezání při nesprávné manipulaci s 
materiálem. 

1 1 1 2 0 

1.2-5 
Nebezpečí pořezání při provozu stroje a manipulaci 
s materiálem. 

2 2 1 1 8 

1.2-6 
Nebezpečí pořezání při čištění stroje o jeho ostré 
části. 

1 1 1 1 0 

1.2-7 
Nebezpečí pořezání při výměně opotřebených částí 
stroje o jeho ostré části. 

1 1 1 1 0 

1.2-8 
Nebezpečí pořezání při opravě částí stroje o jeho 
ostré části. 

1 1 1 2 0 
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1.3 Nebezpečí odřením S A E W RP 

1.3-1 
Nebezpečí odření při balení a rozbalování stroje a 
jeho částí. 

1 1 1 2 0 

1.3-2 Nebezpečí odření při montáži stroje a jeho částí. 1 1 1 2 0 

1.3-3 
Při odzkoušení stroje může dojít k odření o jeho 
části. 

1 1 1 1 0 

1.3-4 Nebezpečí odření při vkládání materiálu. 1 1 1 2 0 

1.3-5 Nebezpečí odření o části stroje. 1 1 1 1 0 

1.3-6 Nebezpečí odření při čistění stroje o jeho části. 1 1 1 1 0 

1.3-7 
Nebezpečí odření při výměně opotřebených částí o 
části stroje. 

1 2 1 1 2 

1.3-8 Nebezpečí odření při opravě stroje o strojní součásti. 1 1 1 1 0 

1.4 Nebezpečí uklouznutím a zakopnutím S A E W RP 

1.4-1 
Nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí při montáži 
částí stroje. 

1 1 1 1 0 

1.4-2 
Nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí při čištění částí 
stoje. 

1 1 1 1 0 

1.4-3 
Nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí při opravě 
stroje a jeho částí. 

1 1 1 1 0 

1.5 Nebezpečí navinutím S A E W RP 

1.5-1 Nebezpečí navinutí při provozu stroje. 1 1 1 1 0 

1.6 Nebezpečí naražením S A E W RP 

1.6-1 
Nebezpečí naražení při nakládání a vykládání stroje a 
jeho částí. 

1 1 2 1 0 

Tab 11)  Tabulka elektrických nebezpečí 

2 Elektrická nebezpečí 

2.1 Nebezpečí požáru S A E W RP 

2.1-1 
Nebezpečí vzniku požáru při připojování stroje do el. 
sítě, při špatném zapojení může vzniknout zkrat a 
následně požár. 

1 1 2 1 1 

2.1-2 
Při opravování stroje může dojít ke zkratu 
elektrických částí a následnému požáru. 

1 1 2 1 1 

2.1-3 
Při odpojování stroje od elektrické sítě může dojít ke 
zkratu a požáru. 

1 1 2 1 1 

2.2 Nebezpečí úrazu el. proudem S A E W RP 

2.2-1 
Při zapojování stroje může dojít ke kontaktu člověka 
s el. proudem a následnému poranění. 

2 1 2 2 7 

2.2-2 
Při odzkoušení stroje může dojít ke kontaktu člověka 
s el. proudem a následnému poranění. 

2 1 2 2 7 

2.2-3 
Při výměně opotřebovaných částí může dojít ke 
kontaktu člověka s el. proudem a následnému 
poranění. 

2 1 2 2 7 
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2.2-4 
Při opravě poškozených částí může dojít ke kontaktu 
člověka s el. proudem a následnému poranění. 

2 1 2 2 7 

2.2-5 
Nebezpečí úrazu el. proudem při odpojování přívodu 
el. energie. 

2 1 2 2 7 

2.3 Nebezpečí smrti el. proudem S A E W RP 

2.3-1 
Při zapojování stroje může dojít ke kontaktu člověka 
s el. proudem a následně k usmrcení 

3 1 1 2 12 

2.3-2 
Při opravě stroje může dojít ke kontaktu člověka s el. 
proudem a následně k usmrcení 

3 1 2 2 13 

2.3-3 
Nebezpečí smrti el. proudem při odpojování přívodu 
el. energie 

3 1 1 2 12 

Tab 12)  Tabulka nebezpečí materiálu/látek 

7 Nebezpečí materiálu/látek 

7.1 Nebezpečí Infekce S A E W RP 

7.1-1 
Při čištění stroje může díky nepozornosti dojít 
k infekci. 

1 1 1 1 0 

Tab 13)  Tabulka nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán 

9 Nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán 

9.1 Nebezpečí způsobená prostředím ve výšce S A E W RP 

9.1-1 Nebezpečí ztráty stability při vykládání a nakládání 
stroje a jeho částí. 

2 1 2 2 7 

9.3 Nebezpečí nezdravé polohy těla S A E W RP 

9.3-1 Nebezpečí práce při nezdravé poloze těla při čištění 
a dezinfekci špatně přístupných částí stroje. 

1 1 1 1 0 
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15.4 Formuláře pro odhad rizik 

Tab 14)  Tabulka formuláře pro odhad rizik – nebezpečí smrti elektrickým proudem 

VUT v Brně, FSI 
UVSSR 

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 

Zpracoval: Bc. Závodný Tomáš 

Stroj: Manipulátor 

Datum: 24.5.2018 

Číslo nebezpečí 
Identifikační 

číslo 

Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100 

2. Elektrické nebezpečí 

2.3-2 1 Nebezpečí smrti elektrickým proudem 

Životní etapa stroje: Oprava stroje Nebezpečný prostor: pracovní prostor 

Ohrožené osoby: Dělník, servisní technik Provozní stav stroje: Mimo provoz 

Popis nebezpečné 
situace/události: 

Při opravování stroje, může nějaká součást probíjet a opravář se s ní může dostat do 
kontaktu. 

Počáteční riziko: 

Závažnost a možné škody na zdraví: S3 - smrt Velikost rizika 

Četnost a doba trvání ohrožení: A1- zřídka až častěji 

13 Možnost vyvarování se nebezpečí: E2 - zřídka možné 

Prav. výskytu nebezpečné události: W2 - střední 

Krok 1 Opatření zabudovaná v konstrukci 

Popis opatření: Ochranné kryty jsou opatřeny nevodivými částmi a speciálními šrouby. 

Snížené riziko po 
opatření: 

Závažnost a možné škody na zdraví: S3 - smrt Velikost rizika 

Četnost a doba trvání ohrožení: A1 - zřídka až častěji 

12 Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné 

Prav. výskytu nebezpečné události: W2 - střední 

Krok 2  Bezpečnostní ochrana a doplňková opatření 

Popis opatření: 
Používání bezpečnostních doplňků vhodné pro práci s elektrickými zařízeními a 
součástmi. 

Snížené riziko po 
opatření: 

Závažnost a možné škody na zdraví: S2 - těžká zranění Velikost rizika 

Četnost a doba trvání ohrožení: A1 - zřídka až častěji 

6 Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné 

Prav. výskytu nebezpečné události: W2 - střední 

Krok 3 Informace pro používání 

Popis opatření: 
Dodržování informací v manuálu ke stroji, dále informační štítek na plochách 
stroje s označením nebezpečí úrazu el. proudem, školení o bezpečnosti práce. 

Zbytkové 
riziko: 

Závažnost a možné škody na zdraví: S0 - žádné nebezpečí Velikost rizika 

Četnost a doba trvání ohrožení: A1 - zřídka až častěji 

0 Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné 

Prav. výskytu nebezpečné události: W1 -malá 

Validace: Opatření jsou dostatečná Bc. Závodný Tomáš 24.5.2018 
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16 CENOVÁ KALKULACE 

Stroj je z velké části zkonstruován z věcí, které se nemusí vyrábět a dají se snadno koupit. 

Jako krokové motory, vývěva, ložiska, ventily, atd. u těchto předmětů byla cena určena podle 

průzkumu trhu na internetových stránkách. Velká většina prvků obsažených v pohybové 

soustavě prvků byla přejímána z internetového obchodu CNCSHOP (v seznamu [31]). 

Tab 15)   Cenová kalkulace manipulátoru 

Nakupované komponenty kusové Cena/ks Počet ks Cena celkem [kč] 

Krokový motor 57HS09 1,3Nm 983 2 1966 

Vývěva MVP 030-3 DC 48300 1 48300 

PLC Siemens 5500 1 5500 

FF15 ložisková jednotka, volné uchycení 494 4 1976 

TRMD1604 trapézová matice v domku 480 2 960 

SK8 uchycení vodících tyčí / SHF8 uchycení vodících tyčí 60 / 60 4 / 4 240 / 240 

LM8LUU uzavřené dvojité kuličkové pouzdro 110 4 440 

Ložiska SKF 629 100 4 400 

Ventilový blok 3/2 2500 2 5000 

Vzduchové spojky 100 8 800 

Spojovací materiál 1000 1 1000 

Nakupované komponenty metrové Cena/m Počet m Cena celkem [kč] 

45x45 hliníkové profily 500 4 2000 

W8 Vodící tyč 260 3 780 

Trapézový šroub Tr16x4 265 2 530 

Vzduchové hadice 200 2 400 

Vyráběné komponenty Cena/ks Počet ks Cena celkem [kč] 

Přípravky pro ložiskové domky 400 2 800 

Nástavcové přípravky pro ložiskové domky (šikmé) 650 2 1300 

Nástavcové přípravky pro ložiskové domky (normální) 300 2 600 

Přípravky hliníkové pro upnutí držáků a motorů 300 4 1200 

Nástavcové přípravky pod motory 500 2 1000 

Nástavcové přípravky pod úchyty tyčí (krátké) 250 2 500 

Nástavcové přípravky pod úchyty tyčí (dlouhé) 350 2 700 

Plastové kostky pro upnutí vodících tyčí 250 4 1000 

Plastové kostky pro středové vedení 250 4 1000 

Plastové kostky na trapézových šroubech 200 4 800 

Plastové kostky pro upnutí svalů 250 4 1000 

Plastové kostky přítlačné pro ohebný sval 200 2 400 

Nosný plech 1000 1 1000 

Krytování s matkami 2000 1 2000 

Lineární umělý sval 150 1 150 

Ohebný umělý sval 100 4 400 

Celková odhadovaná cena manipulátoru     84382Kč 
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Jak jde vidět v Tab 15)  na předchozí straně, celková cena si dosahuje hodnoty téměř 

85000 Kč. Tato suma je ovlivněna především částí tabulky – vyráběné komponenty – kde je 

cena odhadována. V tomto místě by ještě mohlo dojít ke změně ceny v závislosti na 

dodavateli. Lze si i povšimnout, že více jak 50 % celkové ceny zařízení zaujímá pouze cena 

vývěvy. Využitím tedy jiného modelu by mohlo dojít k ponížení celkové ceny, to lze očekávat 

v řádu několika tisíc korun. Vakuové vývěvy jsou složitá zařízení, u kterých je kladen veliký 

důraz na preciznost výroby což jejich cenu jen navyšuje. Dalším důvodem jejich ceny je nižší 

poptávka v porovnání například se vzduchovými kompresory, které stojí jen zlomek ceny 

vývěv. 
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17 VÝROBA UMĚLÉHO SVALU 

Tato kapitola byla zpracována za účelem ukázky výroby speciálních origami svalů. Má za 

účelem zobrazit, jak je výroba tohoto typu svalu jednoduchá, a že se dá vyrobit z předmětů 

snadno dostupných. V následujících podkapitolách bude názorně zobrazeno, jak se dá vyrobit 

jeden typ lineárního a jeden typ ohebného svalu. 

17.1 Přehled nástrojů a materiálů pro výrobu svalů 

Nástroje: Nůž, pistole na tavné lepidlo, svářečka folií 

 

Materiál: Tvrdý papír, tvrzený polystyrén, plastová folie, lepicí páska, vzduchová hadička, 

injekční stříkačku 

17.2 Postup výroby umělého svalu 

První krok ve výrobě svalu je jeho kostra. Pro lineární sval byl zvolen tvrdý papír. Jedná se o 

proužek o šířce 40 mm a délce 280 mm, po vyříznutí byl pak proužek papíru ohnutý do tvaru 

hřebene s rozestupem 20 mm. Kostra svalu je k vidění na Obr. 56). 

 

Obr. 56)  Kostra lineárního svalu: Nahoře: polotovar, dole: hřeben 
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Po vytvoření kostry svalu bylo přistoupeno k výrobě obalu. Kostra se do obalové folie 

vloží, pro snadnější oříznutí. Obal byl oříznut ze dvou stran, jak zobrazuje žlutá čára na Obr. 

57). K oříznutí svalu slouží svářečka na plastovou folii. 

 

Obr. 57)  Obal lineárního svalu: Nahoře: kostra v obalu, dole: ořezávání folie pomocí 

svářečky 

Po dokončení obalu už zbývá poslední krok. K volnému konci svalu je tavnou pistolí 

s lepidlem připojena vzduchová hadička, která bude sloužit k odčerpávání vzduchu. Tento 

postup je k vidění na Obr. 58). 

 

Obr. 58)  Kompletace lineárního svalu: Nahoře příprava k připojení vzduchové hadičky, 

dole: kompletní sval. 
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17.3 Postup výroby ohebného svalu 

Kostrou ohebného svalu byl zvolen tvrzený polystyrén, který byl vyřezaný pomocí nože do 

tvaru lichoběžníku, pro ohebnou kostru byly zvoleny čtyři kusy. Kostra ohebného svalu je 

k vidění na Obr. 59). 

 

Obr. 59)  Kostra ohebného svalu: Nahoře: polotovar, dole: lichoběžníkové bloky 

Po vyřezání bloků z polystyrenu došlo k jejich spojení, to bylo zrealizováno pomocí lepicí 

pásky. Každý blok byl spojen se svým sousedním. Spojování a kompletní kostra je k vidění 

na Obr. 60). 

 

Obr. 60)  Spojování bloků ohebného svalu: Nahoře: spojení dvou bloku, dole: kompletní 

spojená kostra ohebného svalu 
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Další kroky jsou stejné jako u lineárního svalu. Byl zhotoven obal pro ohebný sval 

pomocí plastové folie a svářečky. Kostra svalu byla umístěná do obalu a pomocí svářečky 

došlo k oříznutí plastu (ořez proběhl ze dvou stran, to znázorňují žluté čáry v Obr. 61)). Dále 

pomocí tavné pistole byla připojena vzduchová hadice a celý obal byl patřičně zaizolován. 

Kompletace svalu je zobrazena Obr. 61). 

 

Obr. 61)  Kompletace ohebného svalu: A: sval ve folii připravený k oříznutí, B: oříznutý sval 

s jedním volným koncem, C: kompletní sval se vzduchovou hadičkou 

  

A 

B 

C 
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17.4 Funkčnost svalů 

Výroba tohoto typu svalu vyžaduje zvýšenou pozornost z důvodu dostatečného utěsnění 

ochranného obalu, aby neobsahoval trhliny, díky kterým by docházelo k netěsnostem. To platí 

i pro instalaci vzduchové hadice, aby byla neprodyšně spojená s obalem svalu. K takovému 

spojení slouží pistole s tavným lepidlem. 

Princip funkce lineárních svalů je zobrazen na Obr. 62) a pro ohebné svaly je princip 

funkce zobrazen na Obr. 63). 

 

Obr. 62)  Princip funkce lineárního sval: Vlevo: před aktivací, vpravo: po aktivaci 

 

Obr. 63)  Princip funkce ohebného svalu: Nahoře: před aktivací. dole: po aktivaci 
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18 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Cílem práce bylo navrhnout aplikaci umělého svalu v oblasti robotiky. Byl zvolen typ, který 

může být aktivovaný pomocí vzduchu, díky přetlaku, nebo i pomocí vakua (tedy odsáváním 

vzduchu z obalu svalu), nebo ovládán i hydraulicky.  

Pro zpracování do diplomové práce byla zvolena aktivace pomocí vakua. Z toho 

důvodu muselo být zvoleno vhodné zařízení pro jeho tvorbu. Bylo vybíráno mezi ejektorem a 

vývěvou. Nevýhodou ejektoru je, že netvoří dostatečně velké vakuum a celkové provedení 

nebylo vhodné pro použití, proto bylo přistoupeno k použití membránové vývěvy. 

Po zvolení vhodného typu zařízení pro tvorbu vakua, bylo přistoupeno k návrhu 

samotných svalů. První byl sval přímočarý. Základem každého svalu je kostra, která musí být 

vhodně navržená, pro správné vedení celého svalu při tvorbě vakua a jeho smršťování. První 

pokus byl s „včelí pláství“. Při skládání se objevila její nevýhoda, kdy se její půdorys ve 

složeném stavu rozšířil oproti rozleženému stavu. Proto byl druhý prototyp zkonstruován se 

zaměřením na eliminaci tohoto problému a vznikla kostra na principu „harmoniky“ která se 

skládá z bloků o rozměrech 20x19 mm s vpáčenými bočními stranami. Díky tomuto 

provedení zůstává půdorys svalu stejný jak při nezatíženém stavu, tak při aktivaci vakua. 

Druhý typ svalu je ohebný, kostra tohoto typu slouží ke správnému vedení a ještě díky 

tvaru bloků, které vyplňují vak svalu, zapříčiňují nasměrování svalu do určeného směru. Zde 

nebylo zapotřebí provádět složité prototypy, byly použity plné bloky z tvrzeného polystyrenu 

spojené lepicí páskou (toto provedení má výhodu ve vyplnění prostoru vaku a díky tomu není 

potřeba odsávání tak velkého množství vzduchu). Celkově jsou použité čtyři kusy kostry pro 

každé rameno grapáku, kde poslední kus je upraven do podoby, aby mohl lépe uchopovat 

předměty. Pro funkční grapák jsou použity čtyři ramena svalu. 

Dalším aspektem navrhovaného zařízení byla potřeba pohybu celého uskupení 

umělých svalů po pracovním prostoru, aby mohlo docházet k přesunu břemen do všech směrů 

pracovní plochy. Tento problém byl vyřešen za pomoci dvou krokových motorů v obou 

vodorovných osách stroje, ke každému motoru byl ještě přidán trapézový šroub podepřený na 

obou stranách ložisky. Šroub je osazen maticí usazenou v domku, ze které vychází vodící tyč, 

díky které je do pohybu uváděna středová kostka manipulátoru. Odvrácenou stranu od 

trapézových šroubů podpírá vodící tyč opatřená lineárním vedením, které také podpírá vodící 

tyč od středové kostky. Uchycení umělých svalů je řešeno ve středové kostce pomocí 

tvarových zámků a silových spojů za pomoci šroubů, což by mělo být dostatečné provedení 

Všechny problémy byly vyřešeny a byl navrhnut manipulátor, který používá 

kinematickou dvojici lineárního a ohebného svalu, který ve čtyřech ramenech tvoří úchopový 

mechanizmus pro manipulaci s břemeny. Aktivace umělých svalů probíhá za pomoci vývěvy, 

která vytváří vakuum. Pohyb po pracovním prostoru je zajištěn krokovými motory a 

trapézovými šrouby. 
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19 ZÁVĚR 

Práce je koncipována jako návrh vhodného použití umělého svalu v oblasti robotiky. Ke 

zdárnému provedení je zapotřebí nahlédnutí a pochopení potřebné problematiky umělých 

svalů.  

Úvodní část práce je tedy věnována rešerši umělých svalů, kde je probráno několik 

druhů aktivace a provedení. Závěr každé kapitoly umělých svalů je věnován shrnutí jejich 

výhod a nevýhod v oblasti použití. Po zpracování průzkumu je poté přistoupeno k celkovému 

zhodnocení všech zmíněných druhů. Na základě závěrů vzešlých z rešeršní části došlo k volbě 

vhodného druhu svalu pro další zpracování. Po zvážení výhod a nevýhod je vybrán relativně 

nový typ svalů – speciální origami svaly, jejich výhoda je v jednoduché konstrukci a možnosti 

konstrukce z levných materiálů. 

Zvolený typ provedení umělého svalu byl následně zpracován do návrhu vhodného 

stroje s jejich použitím jako manipulačního zařízení. Stroj je zpracován s pojezdy v osách X a 

Y pomocí krokových motorů s trapézovými šrouby, na kterých je umístěná trapézová matice 

v domku ve které je upevněná vodící tyč středové kostky, opačnou stranu podpírají vodící 

tyče s vedením, na kterém je upnutý svěrný držák, do kterého je upevněná vodící tyč pro 

středovou kostku. Středová kostka obsahuje dvě lineární vedení a je stažená matkou a 

šroubem, ten je protažený až do upínací kostky lineárního svalu. Kostka lineárního svalu má 

tvarový zámek a je stažená šrouby pro dobré upevnění svalu. Stejná provedení se nachází i ve 

spodní části svalu, kde jsou navíc přidané přítlačné destičky, ve kterých jsou upevněné ohebné 

svaly. Všechny svaly jsou přes vzduchové hadičky napojeny na elektronicky řízené ventily a 

ty jsou propojeny s vývěvou, která ve svalech vytváří vakuum. 

K navrženému stroji je následně zpracována analýza rizik, pro lepší zpracování a lepší 

určení rizik je stroj zanesen do dvou pomocných schémat, u kterých se identifikovala možná 

nebezpečí. Následně jsou nebezpečí určena i v životním cyklu stroje od dopravy na místo, 

přes jeho používání a údržbu až k jeho vyřazení z provozu. Z tohoto zpracování jsou 

nebezpečí přenesené do tabulky a pomocí matice rizik je u nich určená číselná hodnota 

možného rizika pro lidskou obsluhu. Z tohoto provedení bylo vybráno jedno nejvyšší riziko – 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem a bylo zpracováno pomocí formuláře rizik, díky tomu 

došlo ke zmírnění velikosti nebezpečí na přijatelnou hranici. 

Předposlední část práce je věnována cenovému zhodnocení celého provedení, kde jsou 

v tabulce zaneseny všechny prvky, které se vyskytují na stroji od nakupovaných dílů a 

zařízení až po zakázku vyráběné držáky z hliníku a plastové kostky. Díky tomuto přehledu je 

vidět že celková cena dosahuje až k 85 tisícům korun. Takto vysoká ceny je zapříčiněna 

především cenou vývěvy, která má na celkové ceně více jak poloviční podíl. 

Závěr práce je věnován kapitole, která popisuje výrobu origami umělých svalů. V této 

části je ukázán postup výroby jak lineárního, tak ohebného typu. K výrobě jsou použity lehce 

dostupné materiály a pomůcky. 

Výsledkem práce je tedy návrh manipulačního zařízení pro manipulaci s břemeny. 

Jako akční člen je použita kinematická dvojice lineárního a ohebného svalu, jedná se o 

speciální origami svaly, které se aktivují pomocí vakua. Zařízení má vypracovanou i 

technickou dokumentaci. Tento teoretický návrh zpracování je určen pro aplikaci umělých 

svalů v oblasti robotiky. 
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21 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

21.1 Seznam symbolů 

      [J] Vstupní práce 

         [Pa] Absolutní tlak plynu uvnitř svalu 

P0 [Pa] Absolutní tlak okolního plynu 

P´ [Pa] Relativní tlak 

Si [mm] Celkový vnitřní povrch svalu 

dsi [mm] Diferenciál plochy 

dli [mm] Posunutí vnitřního povrchu 

dV [mm
3
] Změna objemu 

F [N] Síla 

     [mm] Změna délky svalu 

       [J]  Výstupní práce 

pb [Pa] Barometrický tlak 

pv [Pa] Sací tlak 

pp [Pa] Provozní tlak 

S [mm] Plocha svalu 

a [mm] Kratší strana základny svalu 

b [mm] Delší strana základny svalu 

p [mm] Stoupání šroubu 

M [Nm] Krouticí moment motoru 

 

21.2 Seznam zkratek 

ROMAC Robotic muscle actuator (aktuátor robotického svalu) 

DEA  Dielectric elastomer actuator (aktuátory z dielektrického elastomeru) 

SMA  Smart memory alloy (chytrá slitina) 

MIT  Massachusetts Institute of Technology (Massachusettský technologický 

institut) 

BW  Body weight (váha těla) 

MW  Muscle weight (váha svalu) 

MVP  Membrane vacuum pump (membránová vakuová pumpa) 

IMI  Imperial materil industries 

PLC  Programovatelný logický automat 

http://web.mit.edu/
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1 – Technické parametry vývěvy Pfeiffer[42] 

Typ vývěvy: MVP 030-3 DC 

 

Technické parametry vývěvy Pfeiffer MVP 030-3 DC 
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PŘÍLOHA 2 – Technické parametry krokových motorů [43] 

Typ motoru: 57HS09 

 

Technické parametry krokových motorů 57HS09 
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PŘÍLOHA 3 – Parametry kuličkových ložisek SKF [44] 

Typ ložiska: 629 

 

Parametry kuličkových ložisek SKF 
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PŘÍLOHA 4 – Parametry vzduchových ventilů IMI [45] 

Typ ventilu: V50A411A-A2 

 
Parametry vzduchových ventilů IMI 
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PŘÍLOHA 4 – Parametry PLC Siemens LOGO! 8 [46] 

Typ PLC: 6ED1052-2MD08-0BA0 

 
Parametry PLC 


