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 PL 222 558 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest piezoelektryczny mikronapęd liniowo-obrotowy stanowiący człon 

wykonawczy mechanizmów precyzyjnego pozycjonowania zespołów roboczych w mikrourządzeniach, 

przykładowo w mikromanipulatorach, mikroplatformach, mikrorobotach mobilnych, mikrochwytakach, 

przyrządach pomiarowych, mikroobrabiarkach i innych. 

Przemieszczenia o wysokiej dokładności nastawy żądanego położenia liniowego i/lub kąta ob-

rotu wykonywane są w znanych mikronapędach najczęściej przy pomocy elementów piezoelektrycz-

nych, które pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego zmieniają swe wymiary liniowe i oddziały-

wają na sprężyste mikroprzekładnie dźwigniowe z elastycznymi przegubami. Przemieszczenia reali-

zowane są w takim mikronapędzie na zasadzie ruchów robaczkowych wykonywanych sekwencyjnym 

działaniem: dwóch chwytnych, przemiennie zaciskanych na członie biernym modułów zaciskowych,  

i modułu zmieniającego odległość liniową lub położenie kątowe między modułami zaciskowymi. Modu-

ły połączone są w człon aktywny, który przemieszcza człon bierny względnie przemieszcza się po nim. 

Człon bierny ma najczęściej postać prostoliniowego elementu o kołowym przekroju poprzecznym. 

Liniowe zmiany wymiaru elementu piezoelektrycznego, rzędu 0,005 do 0.040 mm, transformowane są 

na jednostkowe przemieszczenie przez sprężysty układ dźwigniowy. Układ dźwigniowy wyznaczają 

szczeliny wycięte w litym materiale modułu i prowadzone tak, że występują między nimi strefy osła-

bienia, które pełnią funkcje sprężysto-elastycznych zawiasów. Przykładowe rozwiązania takich mikro- 

napędów przedstawione są w opisach patentowych US 4736131 – dla przemieszczeń liniowych,  

i DE 10156836 – dla przemieszczeń obrotowych. Napędy piezoelektryczne zasadniczo realizują ruch  

o jednym stopniu swobody: liniowy albo obrotowy. Odstępstwem są rozwiązania posiadające moduł 

ruchu obrotowego współpracujący z członem biernym poprzez połączenie śrubowe, przykładowo we-

dług opisu US 2001017497. Moduł ruchu obrotowego pełniący funkcję nakrętki pozycjonowany jest na 

członie biernym współrzędnymi liniową i biegunową, uzyskanymi poprzez przekładnię śrubową – co  

w sposób istotny obniża i tak zasadniczo małą szybkość ruchu. 

Zadaniem niniejszego wynalazku jest opracowanie piezoelektrycznego mikronapędu o kon-

strukcji pozwalającej na pozycjonowanie według współrzędnych liniowych i biegunowych członu ak-

tywnego względem członu biernego lub odwrotnie, z zapewnieniem jednoczesnego i niezależnego 

ruchu o dwóch stopniach swobody. Istota wynalazku polega na tym, że moduły członu aktywnego: 

przedni i tylny moduł zaciskowy oraz moduły ruchu liniowego i obrotowego mają postać przylegają-

cych do siebie płytek z otworami na człon bierny. Moduły połączone są rozłącznie ze sobą w położe-

niu współosiowym tych otworów. Przedni moduł zaciskowy połączony jest z przednim modułem ruchu 

liniowego a tylny moduł zaciskowy poprzez moduł ruchu obrotowego z tylnym modułem ruchu liniowe-

go. Moduł ruchu obrotowego połączony jest z obejmującymi go z obu stron modułami naciągu spręży-

stego, oddziaływującymi ściskająco na elementy piezoelektryczne zabudowane w module ruchu  

obrotowego. 

Korzystnym jest wykonanie, w którym moduły zaciskowe przedni i tylny mają co najmniej po 

dwie, rozstawione symetrycznie na obwodzie otworu na człon bierny, jednakowe szczęki zaciskowe 

oraz przyporządkowane im elementy piezoelektryczne, osadzone w wyciętych na wskroś płytki obwo-

dowych gniazdach o obrysie zasadniczo prostokąta. Oś dłuższa gniazda skierowana jest stycznie do 

otworu biegnika natomiast oś krótsza zasadniczo pokrywa się z osią symetrii szczeki zaciskowej. 

Każda ze szczęk zaciskowych ukształtowana jest przez dwa, szczelinowe przecięcia: krótsze i dłuż-

sze, zasadniczo o kształcie linii łamanej poprowadzonej od otworu biegnika krótkim fragmentem wy-

konanym promieniowo od tegoż otworu. W dalszej części przecięcia doprowadzone są: dla przecięcia 

krótszego – do ścianki obwodowego gniazda w narożu powierzchni oporowej bliższym otworowi czło-

ny biernego, a dla przecięcia dłuższego – doprowadzone do strefy przeciwległej powierzchni oporowej 

naroża dalszego od otworu członu biernego. Powstałe między powierzchnią oporową a zakończeniem 

przecięcia dłuższego przewężenie tworzy elastyczny zawias szczęki zaciskowej. 

Również korzystnym jest, gdy między przednim i tylnym modułem ruchu liniowego osadzone są 

w poosiowych gniazdach elementy piezoelektryczne, przy czym moduły te połączone są ze sobą 

przez poosiowe złącza sprężyście odkształcalne, zwłaszcza przez śruby z podkładkami sprężystymi. 

Celowym jest wykonanie, w którym płytka modułu ruchu obrotowego przecięta jest na wskroś 

symetrycznym i współosiowym względem otworu członu biernego układem szczelin wydzielających 

dwa łożyskowane obrotowo względem siebie człony: wewnętrzny i zewnętrzny. Człony połączone są 

przez obwodowe gniazda z elementami piezoelektrycznymi. Szczeliny o charakterze linii łamanych, 
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zawierają odcinki łukowe o różnych średnicach w obu członach i odcinki promieniowe, zachodzące za 

siebie w małych odstępach stanowiących obwodowe strefy osłabienia. W obu członach, symetrycznie 

względem osi otworu członu biernego wykonane są otwory mocujące. 

Dalsze rozwinięcie wynalazku dotyczy płytki modułu naciągu sprężystego, która powinna być 

przecięta na wskroś symetrycznym i współosiowym względem otworu biegnika układem szczelin wy-

dzielającym dwa sprężyście połączone w kierunku obrotowym człony: wewnętrzny i zewnętrzny. 

Szczeliny o charakterze linii łamanych zawierają odcinki łukowe o różnych średnicach w obu członach 

modułu i odcinki promieniowe zachodzące za siebie w małych odstępach i stanowiące obwodowe 

strefy osłabienia. W obu członach modułu naciągu sprężystego symetrycznie względem osi otworu 

członu biernego wykonane są otwory mocujące, z których dwa zewnętrzne są współosiowe z otwora-

mi mocującymi w płytce modułu ruchu obrotowego. 

Kolejne usprawnienie polega na posadowieniu elementów piezoelektrycznych w gniazdach za 

pośrednictwem przegubów o osi wychylania równoległej do osi otworu biegnika. 

Zasilanie elementów piezoelektrycznych korzystnie wykonane może być przewodami prowa-

dzonymi przez otwory techniczne w płytkach modułów ruchu liniowego, ruchu obrotowego i naciągu 

sprężystego. 

Mikronapęd według wynalazku cechuje mechaniczna niezależność pracy modułów ruchu linio-

wego i obrotowego, wysoka dokładności pozycjonowania, płynna, dwukierunkowa i beztarciowa praca 

na mechanizmach napędowych członu aktywnego, małe wymiary, prosta, zwarta konstrukcja łatwa  

w montażu i obsłudze eksploatacyjnej. W zależności od warunków moduły zaciskowe mogą być wy-

konane jako normalnie samohamowne lub zwolnione. 

Pełne zrozumienie nowego rozwiązania mikronapędu umożliwi opis przykładowego wykonania 

pokazanego na rysunku, którego poszczególne figury przedstawiają: 

Fig. 1 – schemat budowy mikronapędu, 

Fig. 2 – człon aktywny w widoku perspektywicznym, 

Fig. 3 – poszczególne elementy członu aktywnego w widoku perspektywicznym i w ujęciu osio-

wo rozrzuconym, kolejne figury 4 do 7 przedstawiają widoki czołowe: 

Fig. 4 – modułu zaciskowego, 

Fig. 5 – przedniego modułu ruchu liniowego, 

Fig. 6 – modułu naciągu sprężystego, 

Fig. 7 – modułu ruchu obrotowego, 

natomiast na fig. 8 i 9 przekroje wzdłużne członu aktywnego według oznaczonych na fig. 2 linii 

A-A i B-B. 

W przykładowym wykonaniu przedstawionym na rysunku człon aktywny A mikronapędu prze-

miesza ruchem liniowym i obrotowym człon bierny B o kołowym przekroju poprzecznym. Człon aktyw-

ny A zawiera zamocowane na obu końcach dwa, wykonane ze stopu tytanowego moduły zaciskowe, 

przedni 10 i tylny 20, moduł ruchu liniowego złożony z części przedniej 30 i tylnej 40, moduł ruchu 

obrotowego 50 objęty przez dwa tytanowe moduły naciągu sprężystego 60, oraz moduł dystansowy 

70. Moduły zaciskowe 10 i 20 oraz moduły naciągu sprężystego 60 są sprężyście odkształcane przez 

elementy piezoelektryczne 11 i 51. Wszystkie moduły członu aktywnego A mają postać przylegających 

do siebie płytek z otworami O na człon bierny oraz połączone są rozłącznie ze sobą w położeniu 

współosiowym tych otworów. Przedni moduł zaciskowy 10 połączony jest z przednim modułem ruchu 

liniowego 30 a tylny moduł zaciskowy 20 poprzez moduł ruchu obrotowego 50 z tylnym modułem ru-

chu liniowego 40. Moduł ruchu obrotowego 50 połączony jest z obejmującymi go z obu stron moduła-

mi naciągu sprężystego 60, oddziaływującymi ściskająco na elementy piezoelektryczne 51 modułu 

ruchu obrotowego 50. Płytki modułów ruchu liniowego 30, 40, modułu ruchu obrotowego 50 i modułu 

dystansowego 70 wykonane są ze stopu aluminium. 

Moduły zaciskowe przedni 10 i tylny 20 mają po dwie, jednakowe szczęki zaciskowe 12, roz-

stawione symetrycznie na obwodzie otworu O członu biernego B. Elementy piezoelektryczne 11 zwie-

rające szczeki 12 osadzone są w wyciętych na wskroś płytki obwodowych gniazdach 13 o obrysie 

zasadniczo prostokąta. Oś dłuższa skierowana jest stycznie do otworu O członu biernego B natomiast 

oś krótsza pokrywa się z osią symetrii szczeki zaciskowej 12. Każda ze szczęk zaciskowych 12 

ukształtowana jest przez dwa, szczelinowe przecięcia: krótsze 15 i dłuższe 16. Przecięcia 15 i 16  

o kształcie linii łamanej poprowadzone są od otworu O biegnika B krótkim fragmentem wykonanym 

promieniowo od tegoż otworu. W dalszej części: dla przecięcia krótszego 15 przecięcie doprowadzone 

jest do ścianki obwodowego gniazda 13 w narożu powierzchni oporowej 14 bliższym otworowi O czło-
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nu biernego B, natomiast dla przecięcia dłuższego 16 doprowadzone jest do strefy przeciwległej po-

wierzchni oporowej 14 naroża dalszego od otworu O członu biernego B. Przewężenie powstałe mię-

dzy powierzchnią oporową 14 a zakończeniem przecięcia dłuższego 16 tworzy elastyczny zawias 17 

dla szczęki zaciskowej 12. 

Między przednim 30 i tylnym modułem ruchu liniowego 40 w poosiowych gniazdach 31 osadzo-

ne są elementy piezoelektryczne 32, przy czym moduły te 30, 40 połączone są ze sobą przez poosio-

we śruby s2 z podkładkami sprężystymi. 

Płytka modułu ruchu obrotowego 50 przecięta jest na wskroś symetrycznym i współosiowym 

względem otworu O biegnika 0 układem szczelin 54 i 55, wydzielających dwa łożyskowane obrotowo 

względem siebie człony: wewnętrzny 52 i zewnętrzny 53. Człony 52 i 53 połączone są przez obwodo-

we gniazda 55 z elementami piezoelektrycznymi 51. Szczeliny o charakterze linii łamanych zawierają 

odcinki łukowe 54 o różnych średnicach w obu członach 52, 53, i odcinki promieniowe 56 zachodzące 

za siebie w małych odstępach. Strefy między odcinkami promieniowymi stanowią obwodowe strefy 

osłabienia 57. Symetrycznie względem osi otworu O członu biernego B w obu członach 52, 53 wyko-

nane są otwory mocujące 58a i 58b. 

Moduły naciągu sprężystego 60 zbudowane są na zasadzie elastycznych przegubów złączo-

wych. Płytka modułu 60 przecięta jest również na wskroś symetrycznym i współosiowym względem 

otworu O członu Biernego B układem szczelin 63, 64, które wydzielają dwa sprężyście połączone  

w kierunku obrotowym człony: wewnętrzny 61 i zewnętrzny 62. Szczeliny o charakterze linii łamanych 

zawierają odcinki łukowe 63 o różnych średnicach w obu członach 61, 62 i odcinki promieniowe 64 

zachodzące za siebie w małych odstępach, stanowiących obwodowe strefy osłabienia 65. W obu 

członach 61, 62 symetrycznie względem osi otworu członu biernego 0 wykonane są otwory mocujące 

66, 67, z których dwa zewnętrzne 67 są współosiowe z zewnętrznymi otworami mocującymi 58b  

w płytce modułu ruchu obrotowego 50. Wewnętrzne otwory 66 przesunięte są o pewien kąt względem 

otworów mocujących 58a – co zapewnia naciąg sprężysty modułu ruchu obrotowego 50. 

Moduł dystansowy 70 jest nieaktywnym elementem statora A, jego zadaniem jest ustanowienie 

przestrzeni na łby śrub mocujących s3, między tylnym modułem zaciskowym 20 a tylnym modułem 

naciągu sprężystego 60. 

W modułach zaciskowych 10 i 20 oraz w module ruchu obrotowego 50 elementy piezoelek-

tryczne 11 i 51 opierają się o powierzchnie oporowe 14 gniazd 13 i 55 poprzez przeguby 59 o osi wy-

chylania równoległej do osi otworu O członu biernego B. Przeguby 59 mogą być wykonane jako sprę-

żyste, jednolicie połączone przez przewężenie z płytką modułu zaciskowego 10 i 20, względnie jako 

połówki walców osadzone stykowo w obwodowych gniazdach 55 modułu ruchu obrotowego 50. Sy-

gnały elektryczne sterujące pracą elementów piezoelektrycznych 11, 32, 51 doprowadzone są prze-

wodami przewleczonymi przez otwory techniczne 71. 

Działanie mikronapędu polega na realizacji zasady sekwencji ruchów robaczkowych, przy zaci-

skanych naprzemiennie na członie biernym B modułach zaciskowych 10 i 20, oraz przy niezależnie 

wykonywanych przemieszczeniach modułem ruchu liniowego 30, 40 i modułem ruchu obrotowego 50. 

Moduł ruchu liniowego 30, 40 pracuje w zakresie sprężystego ugięcia podkładki pod łbem śruby s2,  

a moduł ruchu obrotowego 50 w zakresie sprężystego odkształcenia stref osłabienia 65 modułów nacią-

gu sprężystego 60 i obrotu zestawu płytek modułowych po stronie zwolnionego modułu zaciskowego. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Piezoelektryczny mikronapęd liniowo-obrotowy, którego człony aktywny (A) i bierny (B) prze-

mieszane są względem siebie na prostoliniowym członie biernym (B) o kołowym przekroju poprzecz-

nym, oraz zawiera sprężyście odkształcane elementami piezoelektrycznymi (11, 32, 51) dwa moduły 

zaciskowe przedni (10) i tylny (20) połączone przez moduł ruchu liniowego (30, 40) i moduł ruchu ob-

rotowego (50), znamienny tym, że moduły (10, 20, 30, 40, 50, 60) członu aktywnego (A) mają postać 

przylegających do siebie płytek z otworami (O) na człon bierny (B), które połączone są rozłącznie ze 

sobą w położeniu współosiowym tych otworów tak, że przedni moduł zaciskowy (10) połączony jest  

z przednim modułem ruchu liniowego (30) a tylny moduł zaciskowy (20) poprzez moduł ruchu obroto-

wego (50) z tylnym modułem ruchu liniowego (40), przy czym moduł ruchu obrotowego (50) połączony 

jest z obejmującymi go z obu stron modułami naciągu sprężystego (60), oddziaływującymi ściskająco 

na elementy piezoelektryczne (51) zabudowane w module ruchu obrotowego (50). 
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2. Mikronapęd według zastrz. 1, znamienny tym, że moduły zaciskowe przedni (10) i tylny (20) 

mają co najmniej po dwie, rozstawione symetrycznie na obwodzie otworu (O) członu biernika (B) jed-

nakowe szczęki zaciskowe (12) oraz przyporządkowane im elementy piezoelektryczne (11), które 

osadzone są w wyciętych na wskroś płytki obwodowych gniazdach (13) o obrysie zasadniczo prosto-

kąta, którego oś dłuższa skierowana jest stycznie do otworu biegnika (0) natomiast oś krótsza zasad-

niczo pokrywa się z osią symetrii szczeki zaciskowej (12), przy czym każda ze szczęk zaciskowych 

(12) ukształtowana jest przez dwa, szczelinowe przecięcia, krótsze (15) i dłuższe (16), o zasadniczym 

kształcie linii łamanej poprowadzonej od otworu (O) członu biernego (B) krótkim fragmentem wykona-

nym promieniowo od tegoż otworu i doprowadzonym w dalszej części: dla przecięcia krótszego (15) 

do ścianki obwodowego gniazda (13) w narożu powierzchni oporowej (14) bliższym otworowi (O) 

członu biernego (B), a dla przecięcia dłuższego (16) doprowadzonym do strefy przeciwległej po-

wierzchni oporowej (14) naroża dalszego od otworu (O) członu biernego (B), przy czym powstałe mię-

dzy powierzchnią oporową (14) a zakończeniem przecięcia dłuższego (16) przewężenie tworzy ela-

styczny zawias (17) dla szczęki zaciskowej (12). 

3. Mikronapęd według zastrz. 1, znamienny tym, że między przednim (30) i tylnym modułem 

ruchu liniowego (40) osadzone są w poosiowych gniazdach (31) elementy piezoelektryczne (32), przy 

czym moduły te (30, 40) połączone są ze sobą przez poosiowe złącza sprężyście odkształcane, 

zwłaszcza przez śruby (33) z podkładkami sprężystymi. 

4. Mikronapęd według zastrz. 1, znamienny tym, że płytka modułu ruchu obrotowego (50) 

przecięta jest na wskroś symetrycznym i współosiowym względem otworu (O) członu biernego (B) 

układem szczelin (54) wydzielającym dwa łożyskowane obrotowo względem siebie człony: wewnętrz-

ny (52) i zewnętrzny (53), połączone przez obwodowe gniazda (55) z elementami piezoelektrycznymi 

(51), przy czym szczeliny o charakterze linii łamanych, zawierają odcinki łukowe (54) o różnych śred-

nicach w obu członach (52, 53) i odcinki promieniowe (56) zachodzące za siebie w małych odstępach 

a stanowiących obwodowe strefy osłabienia (57), ponad to w obu członach (52, 53) symetrycznie 

względem osi otworu (O) biegnika (B) wykonane są otwory mocujące (58a, 58b). 

5. Mikronapęd według zastrz. 1, znamienny tym, że płytka modułu naciągu sprężystego (60) 

przecięta jest na wskroś symetrycznym i współosiowym względem otworu (O) członu biernego (B) 

układem szczelin (63, 64) wydzielającym dwa sprężyście połączone w kierunku obrotowym człony: 

wewnętrzny (61) i zewnętrzny (62), przy czym szczeliny o charakterze linii łamanych, zawierają odcin-

ki łukowe (63) o różnych średnicach w obu członach (61, 62) i odcinki promieniowe (64) zachodzące 

za siebie w małych odstępach i stanowiących obwodowe strefy osłabienia (65), ponad to w obu czło-

nach (61, 62) symetrycznie względem osi otworu (O) członu biernego (B) wykonane są otwory mocu-

jące (66), z których dwa zewnętrzne są współosiowe z otworami mocującymi (58) w płytce modułu 

ruchu obrotowego (50). 

6. Mikronapęd według zastrz. 1 albo 2, albo 4, znamienny tym, że elementy piezoelektryczne 

(11, 51) opierają się o powierzchnie oporowe (14) gniazd (13, 55) poprzez przeguby (59) o osi wychy-

lania równoległej do osi otworu (O) członu biernego (B). 

7. Mikronapęd według zastrz. 1, znamienny tym, że w płytkach modułów ruchu liniowego 

(30, 40), ruchu obrotowego (50) i naciągu sprężystego (60) wykonane są współosiowe otwory tech-

niczne, przez które prowadzone są przewody do zasilania elementów piezoelektrycznych (11, 32, 51). 
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