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Abstract
This article shows function and construction assumptions of mobile, wireless inspection-cleaning robot of
ventilating pipes. Robot has got cordless colour camera. Robot has got many different sensors (flow and direction of
air, gas, humidity and temperature) it can exactly diagnosed canal in respect of efficiency and presence of fire or gas.
Robot arm is equipped in four changeable endings: clutch with pincer, taking in shovel, two traverse brushes
(cleaning ventilation canals about square or rectangle section) and brush about oblong pivot (cleaning ventilation
canals about circled section). Thanks to changeable endings robot can fast become inspector from a cleaning
machine.
Helping vertical tighten wheel is a innovation introduced to the robot construction, in result it increases wheels
tighten to the ground. It will decrease wheel skid and it make possible to drive under larger inclination or in vertical
canal. Tighten power vertical wheel to overhead partition of ventilation canal is regulated by the tighten sensor.
This article shows modelling construction elements of the robot. In certain domains work, the elaborated robot
exceeds with functional quality industrial robots by using in it several environmental sensors and innovations.
Keywords: mobile inspecting robot, ventilation pipe, driving system construction, mobile robot arm, helping vertical
tighten wheel, camera tripod

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE UKàADU JEZDNEGO
I PODZESPOàÓW ZDALNIE STEROWANEGO POJAZDU
DO INSPEKCJI KANAàÓW WENTYLACYJNYCH
Streszczenie
Artykuá przedstawia zaáoĪenia funkcyjne i konstrukcyjne mobilnego, bezprzewodowego robota do inspekcji
i czyszczenia kanaáów wentylacyjnych. Robot wyposaĪony w kolorową kamerĊ przekazuje obraz bezprzewodowo.
Wzbogacony o róĪne czujniki (min. przepáywu i kierunku powietrza, gazu, wilgotnoĞci i temperatury) moĪe dokáadnie
zdiagnozowaü kanaá pod kątem sprawnoĞci oraz obecnoĞci gazu lub ognia.
RamiĊ robota jest wyposaĪone w cztery zamienne koĔcówki: chwytak ze szczypcami, áyĪkĊ nabierającą, dwie
szczotki poprzeczne (czyszczenie kanaáów o przekroju prostokątnym lub kwadratowym) oraz szczotka o osi podáuĪnej
(czyszczenie kanaáów o przekroju koáowym). DziĊki wymiennym koĔcówkom robot moĪe szybko przeistoczyü siĊ
z inspektora w maszynĊ czyszczącą.
Wspomagające pionowe koáo dociskowe jest innowacją wprowadzoną do konstrukcji robota „Inspektor 1” w celu
zwiĊkszenia docisku kóá do podáoĪa. Zapewni to zmniejszenie siĊ poĞlizgu kóá oraz moĪliwoĞü jazdy pod wiĊkszym
nachyleniem lub w kanale pionowym. Siáa docisku koáa pionowego do górnej Ğcianki kanaáu wentylacyjnego jest
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regulowana za pomocą umieszczonego w konstrukcji czujnika nacisku.
W artykule przedstawiono zamodelowane elementy konstrukcyjne robota.
Sáowa kluczowe: mobilny robot inspekcyjny, kanaá wentylacyjny, konstrukcja ukáadu jezdnego, ruchome ramiĊ
robota, wspomagające pionowe koáo dociskowe, pozycjoner kamery

1. WstĊp
Sprawna wentylacja pomieszczeĔ peáni niezmiernie waĪną rolĊ w zapewnieniu dobrego
samopoczucia i zdrowia. Jej brak moĪe byü przyczyną groĨnych zatruü (np. tlenkiem wĊgla,
okresowego bólu gáowy, uczucia dusznoĞci, braku koncentracji itp.).
Zapewnienie dobrej wentylacji związane jest z droĪnymi i czystymi kanaáami wentylacyjnymi
dostarczającymi ĞwieĪe powietrze do pomieszczeĔ uĪytkowych. W trosce o dobrą wentylacjĊ
naleĪy okresowo sprawdzaü stan kanaáów wentylacyjnych poprzez wgląd do ich wnĊtrza
i ewentualne czyszczenie.
W obecnych czasach czynnoĞci te wykonywane są najczĊĞciej rĊcznie a niejednokrotnie tam,
gdzie nie zmieĞci siĊ czáowiek – czyszczenie odbywa siĊ bez kontroli koĔcowych efektów.
Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie zdalnie sterowanych lub bezprzewodowych robotów
inspekcyjno-czyszczących. Niestety, są to przewaĪnie konstrukcje zagraniczne, których koszt
znacznie przewyĪsza moĪliwoĞci finansowe maáych firm pracujących w tej branĪy.
Zadaniem robotów inspekcyjnych jest sprawdzenie i kontrolowanie stanu róĪnych obiektów,
do których dostĊp (ze wzglĊdu na lokalizacjĊ czy ich rozmiar) jest utrudniony. W wielu oĞrodkach
naukowych w Polsce i na Ğwiecie prowadzone są prace nad robotami inspekcyjnymi o róĪnych
konstrukcjach i przeznaczeniu. Na Politechnice Lubelskiej w kole naukowym ZastosowaĔ
Mechatroniki ELMECH dziaáającym w katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn tworzony jest robot
inspekcyjno-czyszczący „Inspektor 1”. Jego zadaniem bĊdzie sprawdzanie i czyszczenie
przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i koáowym.
2. Zanieczyszczenia kanaáów wentylacyjnych
StopieĔ zabrudzenia w systemach doprowadzających powietrze zaleĪy od jakoĞci filtrów i ich
nieuchronnego zanieczyszczania siĊ. Zupeány brak filtra – nawet zwykáego, jest niedopuszczalny.
SzybkoĞü zanieczyszczenia bĊdzie zmienna w zaleĪnoĞci od klasy zainstalowanego filtra.
Wszystkie nowo zainstalowane przewody równieĪ nie są pozbawione zanieczyszczeĔ.
Powstają one juĪ podczas instalacji (pyá, kurz, gruz). Lokacja budynku, jak i jego urządzeĔ ma
równieĪ bezpoĞredni wpáyw na jakoĞü dostarczanego powietrza. KaĪde otoczenie bĊdzie
wytwarzaáo swoje wáasne rodzaje zanieczyszczeĔ począwszy od spalania, wáączając cząstki
odpadków chemicznych, a koĔcząc na alergenach i wysokiej wilgotnoĞci. W budynkach,
w których zastosowane jest powietrze obiegowe wystąpi wiĊksza róĪnorodnoĞü zanieczyszczeĔ,
wáączając naturalne dla tego typu otoczenia páatki skóry, wáókienka materiaáów tekstylnych,
skrawki papieru i inne.
System wentylacyjny moĪe równieĪ wytwarzaü swoje wáasne zanieczyszczenia. Są to miĊdzy
innymi rdza, korozja, materiaáy izolacyjne w poáączeniu z mikroorganizmami powstającymi
u Ĩródeá wilgotnoĞci.
Recyrkulacyjne systemy wentylacyjne są zwykle niefiltrowane. Dlatego teĪ, pyá, wáókna i inne
zanieczyszczenia zbierane po caáym budynku przez caáy czas kumulują siĊ. Do zanieczyszczeĔ
naleĪy zaliczyü równieĪ elementy i Ğmiecie ograniczające, bądĨ blokujące przestrzeĔ kanaáów:
gruz, woreczki foliowe, odpady papierowe, gaáązki, ogryzki itp.
Niewątpliwie czyszczeniu powinny podlegaü wszystkie instalacje. Szczególną uwagĊ naleĪy
zwróciü na budynki, w których przebywają osoby, ze wzglĊdu na swój wiek lub stan zdrowotny,
najbardziej podatne na zachorowania (np. budynki sáuĪby zdrowia, szkoáy, przedszkola, Īáobki,
domy opieki) oraz budynki uĪytecznoĞci publicznej, do których codziennie przychodzi wielu ludzi
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o róĪnej podatnoĞci na zachorowania (np. banki, hotele, restauracje, szkoáy, uczelnie).
Przykáadowy stan zanieczyszczeĔ kanaáów wentylacyjnych widoczny jest na Fot. 1.

Fot. 1. Kurz osiadáy na Ğciankach kanaáu i wiĊksze zanieczyszczenia w postaci ziarniste [1]
Pict. 1. Dust settled on faces of the channel and bigger pollutants in the grain form [1]

3. Funkcje elementów robota „Inspektor 1”
Konstrukcja projektowanego, mobilnego robota inspekcyjnego „Inspektor 1” zawiera szereg
elementów funkcyjnych które jako caáoĞü tworzą ciekawe i praktyczne rozwiązanie,
wprowadzające kilka innowacji i udoskonaleĔ zarówno w konstrukcji mechanicznej,
oprzyrządowaniu elektronicznym jak i w sterowaniu programowym (Tab. 1).
Tab. 1. Funkcje poszczególnych elementów robota [2]
Tab. 1. Functions of individual elements of the robot [2]
Lp
1
2
3

4

Element robota
Gumowe koáa z napĊdem
Pozycjoner kamery
wraz z podstawą obrotową
Wspomagające, wysuwane koáo
pionowe

5
6

RamiĊ z wymiennymi
koĔcówkami: szufelka, chwytak
lub czyszczące szczotki
obrotowe
Kamera bezprzewodowa
Mikrofon

7
8
9
10
11
12
13
14

Reflektor LED
Halogen
Radiomodem
Buzzer
Czujnik gazów
Czujnik przepáywu powietrza
Czujnik kierunku powietrza
Czujnik nacisku

15
16

Czujnik odlegáoĞci
Czujnik temperatury
i wilgotnoĞci
Programowalny 32 bitowy
procesor AT91SAM7S256
Akumulator 12V/ 5Ah
Rejestrator obrotów kóá
napĊdowych
Panel operatora

17
18
19
20

Wykonywana funkcja
Jazda z maáym kątem skrĊtu
Funkcja rozglądania siĊ, moĪliwoĞü obserwacji na
przód i tyá robota
Wspomaganie jazdy – zmniejszanie poĞlizgu kóá (w
kanaáach o przekroju koáowym moĪliwoĞü jazdy w
pionie)
Funkcje: chwytania, podpierania, nabierania i
czyszczenia. Usuwanie wiĊkszych Ğmieci (worki,
gaáązki, piach gruz), oczyszczanie Ğcianek kanaáu z
kurzu
Obserwacja stanu zanieczyszczeĔ w kanale
Rejestracja dĨwiĊków (np. szum cieknącej wody lub
syk ulatniającego siĊ gazu)
OĞwietlenie normalne
DoĞwietlenie silnym Ğwiatáem
Komunikacja i sterowanie bezprzewodowe
DĨwiĊkowa sygnalizacja pozycji i alarmy
Sygnalizacja obecnoĞci gazów w kanale
OkreĞlenie siáy ciągu w kanale
OkreĞlenie kierunku ciągu w kanale
OkreĞlenie siáy docisku wspomagającego pionowego
koáa dociskowego
Pomiar dáugoĞci kanaáu wentylacyjnego
OkreĞlenie temperatury i wilgotnoĞci panujących w
kanale
„Silna” jednostka sterująca
Podstawowe Ĩródáo zasilania robota
ZapamiĊtanie drogi – powrót do początku trasy
Panel sterujący robotem
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Innowacja
Mechaniczna
Mechaniczna

Mechaniczna

Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Elektroniczna
Programowa
-

P. Filipek, T. KamiĔski

4. Projekt robota „Inspektor 1”
Robot mobilny „Inspektor 1” jest konstrukcją záoĪoną. WystĊpują w nim zarówno elementy
mechaniczne, jak i elektroniczne oraz informatyczne.
Ukáad jezdny bazuje na postawie czterokoáowej gdzie dwa silniki napĊdowe sáuĪą do zmiany
kierunków ruchu i napĊdu w obie strony. Robot jest zasilany z ogniwa akumulatorowego
12V/5Ah. CaáoĞcią zarządza 32 bitowy mikrokontroler rodziny AT91SAM7S firmy Atmel.
Mikroprocesor znajduje siĊ w wymienialnym module, stąd áatwo jest przeprogramowaü robota.
Robot wyposaĪony w kolorową kamerĊ przekazuje obraz bezprzewodowo. W ten sam sposób
realizujemy sterowanie urządzeniem. Operator ma do dyspozycji zamontowane z przodu ruchome
ramiĊ z wymiennymi koĔcówkami: szufelką, chwytakiem bądĨ obrotowymi szczotkami. Robot
wyposaĪony jest w Ĩródáo Ğwiatáa LED i halogen doĞwietlający, wspomagające koáo pionowe,
uáatwiające jazdĊ robota w kanaáach o przekroju koáowym oraz szereg czujników kontrolujących
pracĊ robota i warunki panujące w kanale.
Rola „Inspektora 1” nie ogranicza siĊ tylko do biernej obserwacji kanaáów wentylacyjnych. Za
pomocą chwytaka moĪna usuwaü z kanaáu wiĊksze przeszkody i Ğmieci (min. woreczki foliowe,
gaáązki, ogryzki itp.), szufelka moĪe nabieraü materiaáy sypkie (piasek, ziemia) a szczotki
czyszczące skutecznie usuną drobniejsze zanieczyszczenia (np. osadzony kurz).
Rejestrator obrotów kóá, wyznaczając przejechaną drogĊ, umoĪliwia maszynie (po zaniku
transmisji) samodzielny powrót do pozycji początkowej bądĨ wjazd w zasiĊg transmisji radiowej.
Robot wzbogacony o róĪne czujniki (min. przepáywu i kierunku powietrza, gazu, wilgotnoĞci
i temperatury) moĪe dokáadnie zdiagnozowaü kanaá pod kątem sprawnoĞci oraz obecnoĞci gazu
lub ognia. Te „umiejĊtnoĞci” poszerzają jego zastosowanie np. w ratownictwie czy straĪy poĪarnej
(penetracja trudno dostĊpnych miejsc, lokalizacja poĪaru lub gazu, dostarczanie Ğrodków pomocy
osobom uwiĊzionym pod gruzami itd.).
4.1. Elementy konstrukcyjne robota „Inspektor 1”
W celu uzyskania wytrzymaáej konstrukcji o moĪliwie maáym ciĊĪarze, wiĊkszoĞü z jej
komponentów skáadowych wykonana jest z aluminium. We wszystkich miejscach konstrukcji
związanych z ruchem obrotowym stosowane są áoĪyska toczne lub przeguby.
Obudowa wykonana z cienkiej ocynkowanej blachy w miarĊ moĪliwoĞci zostanie szczelnie
dopasowana do poszczególnych komponentów robota, zabezpieczając go przed szkodliwym
dziaáaniem zanieczyszczeĔ.
Szacowana masa robota obejmuje konstrukcjĊ mechaniczną oraz podzespoáy elektroniczne.
Szacowana masa nie powinna przekroczyü 5 kg. Robot o zbyt maáej masie miaáby problem
z czyszczeniem powierzchni Ğcianek kanaáu wentylacyjnego. Dodatkowo powierzchnia robota
dziaáa jak Īagiel w strumieniu przepáywającego powietrza.
Szacunkowy czas pracy przy maksymalnym obciąĪeniu akumulatora rzĊdu 2,5 A/h to ok. 2
godziny. Szkic zewnĊtrzny robota zestawiono z podstawowych moduáów mechanicznych (Rys. 1.)

Rys. 1. Szkic wyglądu zewnĊtrznego robota [1]
Fig. 1. Sketch of the external appearance of the robot [1]
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Elementami konstrukcyjnymi robota są:
platforma jezdna (podwozie) z silnikami napĊdowymi,
ruchome ramiĊ z wymiennymi koĔcówkami,
wspomagające pionowe koáo dociskowe,
bezprzewodowa kamera z pozycjonerem.

4.1.1. Platforma jezdna (podwozie) z silnikami napĊdowymi
Robot bĊdzie siĊ poruszaá po wąskich kanaáach o przekroju prostokątnym lub koáowym,
z zaáomami o kątach 90°. Jego podwozie cechuje siĊ zwartą budową i jest doĞü zwrotne (zakrĊt
o 360o robot wykonuje prawie w miejscu). Podwozie wykonane jest z blachy stalowej
wzmocnionej konstrukcją z aluminiowych kątowników.
Ukáad jezdny bazuje na dwóch koáach zaopatrzonych w gumowe opony, które zwiĊkszają ich
przyczepnoĞü do podáoĪa, dwa tylne koáa zapewniają konstrukcji stabilnoĞü i duĪą zwrotnoĞü.
Mogą siĊ swobodnie obracaü w dwóch páaszczyznach (jak kóáko od fotela czy wózka). DziĊki
temu podczas skrĊtu robota, zminimalizowane jest zuĪyjcie kóá.
Koáa napĊdowe nie mają moĪliwoĞci obrotu w osi pionowej. SkrĊt odbywa siĊ poprzez zmianĊ
prĊdkoĞci obrotowej na jednym z kóá lub na obu – w przeciwnych kierunkach. Jest to moĪliwe
dziĊki zastosowaniu dwóch silników z przekáadniami RH158-12-200 firmy Micromotors,
napĊdzających koáa w niezaleĪny sposób.
4.1.2. Ruchome ramiĊ z wymiennymi koĔcówkami
KonstrukcjĊ ramienia wykonano z profili aluminiowych zapewniających wymaganą sztywnoĞü
a jednoczeĞnie lekkoĞü konstrukcji. RamiĊ przykrĊcone jest do platformy jeĪdĪącej robota
i umieszczone na jego przedzie (Rys. 2, Fot. 2).
Zadania które ma realizowaü ramiĊ robota „Inspektor 1” to:
- chwytanie róĪnych elementów,
- nabieranie materiaáów sypkich,
- czyszczenie powierzchni,
- podpieranie awaryjne.
Ruchy ramienia odbywają siĊ w trzech osiach:
- pionowej (obrót),
- poziomej (unoszenie),
- wzdáuĪnej (wysuw).
Do zmiany pozycji ramienia sáuĪą trzy silniczki elektryczne z przekáadniami Ğlimakowymi
utrzymujące daną pozycjĊ ramienia po zaniku napiĊcia sterującego silnikiem.
KoĔcówka robocza ramienia zostaáa wyposaĪona w kilka wymiennych elementów
wykonawczych: chwytak z regulowaną rozwartoĞcią, szufelka z unoszeniem, szczotki obrotowe
wzdáuĪne do kanaáów o przekroju koáowym oraz szczotki obrotowe poprzeczne do kanaáów
o przekroju prostokątnym. Rzeczywistą konstrukcjĊ ramienia robota wykonano w ramach prac
Naukowego Koáa ZastosowaĔ Mechatroniki “ELMECH” przy Katedrze PKM Wydziaáu
Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (Fot. 2).
Do realizacji funkcji nabierania elementów sypkich (piach, Īwir, ziemia itp.) sáuĪy wymienna
koĔcówka robocza  szufelka (Rys. 3). Posiada ona silnik elektryczny z przekáadnią Ğlimakową
umoĪliwiający uniesienie w górĊ jej koĔca, po nabraniu materiaáu sypkiego. Zabezpiecza to przed
rozsypywaniem tego materiaáu podczas jazdy robota.
Jednym z podstawowych zadaĔ robota jest czyszczenie kanaáów wentylacyjnych. Do realizacji
tego celu zostaáy wykorzystane szczotki obrotowe posiadające wáasny silnik elektryczny.
WystĊpują dwa rodzaje szczotek (Rys. 4.):
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szczotki obrotowe wzdáuĪne do czyszczenia kanaáów o przekroju koáowym,
szczotki obrotowe poprzeczne do czyszczenia kanaáów o przekroju prostokątnym.

Rys. 2. Model konstrukcji ramienia robota z zaáoĪonym chwytakiem [2]
Fig. 2. The model of robot arm construction with clutch [2]

Fot. 2. Widok rzeczywistego ramienia z chwytakiem wraz z platformą robota [2]
Pict. 2. The real of arm construction with clutch and the driving system of robot [2]

Rys. 3. Szufelka nabierajca [1]
Fig. 3. Taking in shovel [1]

Szczotki obrotowe wykonane są z mocnego i odpornego na Ğcieranie, dáugiego wáosia które
zgrupowane w wiązkach, jest rozmieszczone prostopadle do osi obrotu caáej szczotki. PomiĊdzy
wiązkami moĪe swobodnie przepáywaü powietrze zachowując niezmienny przepáyw ciągu
w kanale. DáugoĞü wáosia dostosowana jest do róĪnych Ğrednic kanaáów. Szczotki są wymienne.
Obrót szczotek i ich tarcie o Ğcianki kanaáu wentylacyjnego powoduje zmiatanie drobin kurzu
i brudu osiadáego na tych Ğciankach. Zasysający ciąg powietrza w kanale porywa ze sobą odrobiny
kurzu wywiewając je na zewnątrz instalacji wentylacyjnej.
4.1.3. Wspomagające pionowe koáo dociskowe
Wspomagające pionowe koáo dociskowe (Rys. 5.) jest innowacją wprowadzoną do konstrukcji
robota „Inspektor 1” w celu zwiĊkszenia docisku kóá do podáoĪa. Zapewni to zmniejszenie siĊ
poĞlizgu kóá oraz moĪliwoĞü jazdy pod wiĊkszym nachyleniem lub w kanele pionowym. Siáa
docisku koáa pionowego do górnej Ğcianki kanaáu wentylacyjnego jest regulowana za pomocą
umieszczonego w konstrukcji czujnika nacisku. Silnik z przekáadnią Ğlimakową podniesie
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kolumnĊ koáa pionowego tak, aby uzyskaü okreĞloną, zadaną siáĊ nacisku koáa na ĞciankĊ górną
kanaáu.

Rys. 4. Model szczotki wzdáuĪnej (oĞ obrotu wzdáuĪ kierunku jazdy) i szczotki poprzeczne (oĞ obrotu w poprzek
kierunku jazdy)
Fig. 4. The model of brush about oblong pivot (cleaning ventilation canals about circled section) and traverse
brushes (cleaning ventilation canals about square or rectangle section)

Silnik elektryczny 1 sterowany przez operatora lub program bĊdzie obracaá Ğrubą 3 powodując
wysuwanie lub wsuwanie ramienia ruchomego 8 wraz z koáem 6. Czujnik nacisku 7 znajduje siĊ
miĊdzy elementem ruchomym 8 a wideákami. SprĊĪyna 10 zapewnia docisk i zachowanie
poáoĪenia wideáek z koáem kiedy ukáad nie jest uĪywany.

Rys. 5. Wspomagające pionowe koáo dociskowe: 1 - silnik, 2 - sprzĊgáo, 3 - Ğruba, 4 - element nieruchomy, 5 - otwór
gwintowany, 6 - koáo, 7 - czujnik nacisku, 8 - ramiĊ ruchome, 9 - nit lub Ğruba, 10 - sprĊĪyna, 11- element
áączący koáo z ramieniem ruchomym [3]
Fig. 5. Helping vertical tighten wheel: 1 - engine, 2 - clutch, 3 - screw, 4 - motionless element, 5 - threaded hole,
6 - wheel, 7 - push sensor, 8 - mobile arm, 9 - the rivet or the screw, 10 - spring, 11 - element joining the
wheel to the mobile arm [3]

4.1.4. Bezprzewodowa kamera z pozycjonerem
Do konstrukcji pionowej kolumny wspomagającego koáa dociskowego, na obrotowej
podstawie przytwierdzona jest bezprzewodowa kolorowa kamera (rys. 6). Podczas obrotu
podstawy kamera przekrĊca siĊ o 360o dookoáa osi. Rozwiązanie to zabezpiecza przed sytuacją,
w której koáo wspomagające mogáoby przesáaniaü obraz widziany z kamery.
Silnik z przekáadnią (1) zostaá przytwierdzony do ramy (7) w sposób staáy. UmoĪliwia on ruch
kamerą (6) w górĊ i w dóá. Kamera przytwierdzona jest do ramy za pomocą áoĪysk wzdáuĪnych
(5). Silnik (2) umieszczony jest nieruchomo przy podstawie. Gdy napĊdza przekáadniĊ (4),
nastĊpuje obrócenie caáej ramy (7) w prawą lub lewą stronĊ o wyznaczony przez sterującego kąt.
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1
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Silnik I z przekáadnią
Silnik II
àoĪysko poprzeczne
Przekáadnia
àoĪysko wzdáuĪne
Kamera
Rama

Rys. 6. Konstrukcja kamery robota wraz z pozycjonerem [1]
Fig. 6. Camera with camera tripod [1]

6. Wnioski
-

-

-

Opisany projekt robota „Inspektor 1” jest urządzeniem mogącym konkurowaü z rozwiązaniami
przemysáowymi tego typu. Zastosowanie w nim kilku czujników Ğrodowiskowych i innowacji
sprawia, Īe w pewnych dziedzinach pracy przewyĪsza on funkcjonalnoĞcią roboty
przemysáowe.
Konstrukcja ramienia robota „Inspektor 1” zostaáa zaprojektowana do ruchu w trzech osiach,
co pozwoli operatorowi na sprawne nim poruszanie oraz umoĪliwi gáĊboką penetracjĊ kanaáu
i dokáadne jego czyszczenie.
Zastosowanie w konstrukcji profili aluminiowych zapewnia uzyskanie wymaganej sztywnoĞci
ramienia przy maáej jego masie.
Wymienne koĔcówki ramienia Ğwiadczą o jego uniwersalnoĞci w speánianiu wielu róĪnych
funkcji podczas pracy robota w kanaáach wentylacyjnych.
Nowatorskie zastosowanie wspomagającego pionowego koáa dociskowego pozwala na
zmniejszenie poĞlizgu kóá oraz na moĪliwoĞü jazdy robota w szybie pionowym.
Robot moĪe pracowaü wszĊdzie tam, gdzie warunki Ğrodowiskowe nie pozwalają na pracĊ
czáowieka (wąskie przesmyki, duĪe zapylenie, skaĪenie, niebezpieczeĔstwo zawalenia,
wybuchu lub zagroĪenie Ğmiercią).
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