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(54) Title : ARRANGEMENT FOR ROBOTIC ARM

(54) Título : DISPOSIÇÃO APLICADA EM BRAÇO ROBÓTICO

(57) Abstract : The present abstract relates to a utility model for a robotic
arm (1), which pertains to the field of components for use in automation
systems and comprises: a column (2); a screw-type lifting mechanism (10),
mounted on the column (2); a robotic arm assembly per se (20), comprised
essentially of a first end element (21), a second intermediate element (22)
and a third free end element (23), which are articulated in relation to each
other, the first end element (21) being mounted in a non-articulated fashion
on the lifting mechanism (10), the second intermediate element (22) being
comprised of two parallel spaced-apart plates (25), between which are
mounted two end articulation assemblies, namely a first assembly (26) and a
second assembly (27), and a pair of electric motor and transmission
assemblies (26)' and (27)', which are disposed between the articulation
assemblies (26) and (27) and are associated therewith, and the third free end
element (23) having one free extremity, which comprises a claw (28) capable
of gripping a receptacle (200); and a housing (30).

(57) Resumo : O presente resumo refere-se a um pedido de patente de
modelo de utilidade para braço robótico (1), pertencente ao campo dos
componentes usados em sistemas de automação, compreendido: por coluna
(2); por mecanismo elevador tipo parafuso rosca (10) montado na coluna (2);
por conjunto de braço robótico propriamente dito (20) formado
essencialmente por primeiro extremo (21 ) ; segundo intermediário (22); eo terceiro extremo livre (23) elementos de
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braço, articulados uns em relação aos outros; o primeiro elemento de braço extremo (21 ) fica montado não-articulado no elevador
(10); o segundo elemento de braço intermediário (22) é formado: por duas placas paralelas espaçadas uma da outra (25) entre as
quais ficam montados dois conjuntos de articulação extremos, primeira (26) e segunda (27); e um par de conjuntos de motores
elétricos e transmissão (26)' e (27)' dispostos entre as articulações (26) e (27) e associados a estas; o terceiro elemento de braço
extremo livre (23) tem uma extremidade livre que incorpora uma garra (28) apta a "pegar" um recipiente (200); e por carenagem
(30).



"DISPOSIÇÃO APLICADA EM BRAÇO ROBÓTICO"

[1] INTRODUÇÃO - O presente relatório descritivo refere-se a um

pedido de patente de modelo de utilidade para braço robótico, per¬

tencente ao campo dos componentes usados em sistemas de au¬

tomação, que recebeu disposição para ser sado, particularmente,

em uma máquina de vendas automáticas de sorvetes ou outros

produtos comestíveis ou bebidas.

[2] ESTADO DA TÉCNICA - Já é conhecido um conjunto de

vendas de sorvetes, compreendido, basicamente: por uma máquina

de sorvete em massa usual; e por uma unidade de venda automáti¬

ca que é simplesmente justaposta em frente a máquina de sorvete e

que contém: dispositivos para que um usuário escolha um tipo de

sorvete de uma lista e para pagar; dispensadores do sorvete, in¬

gredientes e copo; um braço robótico, que pega um copo e passa

pela máquina d sorvete e pelos recipientes de ingredientes con¬

forme programado; e por dispositivo dispensador do sorvete pronto.

Esse conjunto presta-se para sua função, mas apresenta inconve¬

nientes, principalmente o grande volume e área necessária para

instalação e alto custo, este decorrente, principalmente, do braço

robótico empregado.

[3] Para superar isso, a requerente desenvolveu e é objeto de um

outro seu pedido de patente, uma máquina de vendas automáticas

de sorvete e outros, que apresenta como característica principal ter

todo o seu mecanismo, necessário à composição e venda de sorve¬

tes ou outros, instalados em um único gabinete e dotado de um

braço robótico simplificado para melhor adequar a máquina ao tipo

de produto a ser vendido, geralmente de baixo custo.



[4] Assim, essa máquina desenvolvida pela requerente é com¬

preendida: por um único gabinete que aloja todos os componentes

necessários à composição e venda automática de sorvetes ou ou¬

tros, dentre eles o braço robótico. Essa máquina é eficiente para o

fim a que se destina e apresenta como vantagem ter custo mais

adequado ao tipo de produtos vendidos, geralmente de baixo preço

de venda.

[5] OBJETIVOS DA DISPOSIÇÃO - Assim, a presente patente

tem por objetivo prover o braço robótico, desenvolvido para ser em¬

pregado, particularmente nessa máquina de venda de sorvetes u

outros produtos particularmente produtos comestíveis e bebidas.

[6 Outro objetivo é prover um braço robótico de construção com¬

pacta e robusta para ser perfeitamente adaptável à máquina de

vendas e suportar longos períodos de solicitação repetitivos durante

as etapas de funcionamento da máquina, bem como um braço robó¬

tico de fabricação simples.

[7] Outro objetivo é prover um braço robótico de baixo custo de

aquisição, operação e manutenção.

[8] Outro objetivo é prover um braço robótico possível de ser em¬

pregado em outras aplicações além de máquinas de vendas.

[9] DESCRIÇÃO RESUMIDA DA DISPOSIÇÃO - Tendo em vista

portanto, os aspectos e objetivos acima e no propósito de atendê-

los foi desenvolvida a disposição aplicada em braço robótico, objeto

da presente patente, o qual é compreendido, substancialmente, por:

coluna que aloja mecanismo elevador (motorização, transmissão,

guias) de elevação do braço; pelo braço robótico propriamente dito

formado: por primeiro, segundo e terceiro elementos de braço arti-



culados uns em relação aos outros e sujeitos ao elevador; o primei¬

ro elemento de braço ficando diretamente montado na coluna e ele¬

vador; o segundo elemento de braço é articulado no primeiro e tem

montados articulações extremas e dois conjunto de motor e trans

missão, um dós conjuntos de articulação e motor e transmissão

responsável pela movimentação de dito segundo elemento de braço

em plano horizontal por 180° em relação ao primeiro elemento de

braço; e o outro conjunto de articulação e motor e transmissão res¬

ponsável pelo movimento do terceiro elemento de braço por cerca

de 270° no plano horizontal em relação ao segundo elemento de

braço; dito terceiro elemento de braço tem a extremidade livre pro¬

vida de garra apta a segurar um recipiente; dita coluna e braço pro¬

vidos de carenagens que escondem os mecanismos.

[10] Essa forma de construção do braço robótico é simples, con¬

forme desejável para a máquina de vendas automáticas de sorvete

acima aludida ou para outras aplicações; dito braço é apto a aten¬

der às necessidades particularmente da máquina de vendas de sor¬

vete ou outros acima, uma vez que tem amplos movimentos em

planos horizontais em diferentes alturas que vão de uma lateral,

passando em frente e deslocando-se até a lateral oposta da coluna,

ao longo do que pode realizar paradas para "pegar" um copo, a

massa de sorvete, ingredientes sólidos que compõem o sorvete e

ao fim avançar e dispor o sorvete pronto no dispositivo de entrega,

conforme o lay-out da máquina, atendendo assim ao objetivo princi¬

pal da presente disposição.

[11] É evidente que o presente braço pode ser adaptado para inú¬

meras outras aplicações, não necessariamente uma máquina de



vendas do tipo ora aludida, mas qualquer outra em que seja neces¬

sária ampla movimentação angular em plano horizontal em diferen¬

tes alturas.

[12] O presente braço apresenta construção simples e compacta

bem como fabricação igualmente simples conforme outro óbjetivo

da disposição.

[13 Ainda, o presente braço apresenta baixo custo de aquisição,

operação e manutenção conforme outros objetivos da disposição.

[14 LISTA DE DESENHOS ILUSTRATIVOS DA DISPOSIÇÃO -

Os desenhos anexos referem-se à disposição aplicada em braço

robótico, objeto da presente patente, nos quais:

[15] A fig. 1 mostra o braço robótico em perspectiva sem a care-

nagem, na qual é visto o seu mecanismo; e

[16 As fig. 2 a 5 mostram o braço com a carenagem em vistas

frontal, lateral, planta e em perspectiva, respectivamente.

[17] DESCRIÇÃO DETALHADA COM BASE NAS FIGURAS -

Conforme ilustram as figuras acima relacionadas, o braço robótico 1

(figs. 1 a 5), objeto da presente patente, aplica-se particularmente

em uma máquina 00 de venda automática de sorvetes ou outros,

objeto de outro pedido de patente da mesma requerente e destina-

se a prover uma solução simples e eficiente para essa aplicação e

opcionalmente ser usado em outras aplicações que necessitem

ampla movimentação angular do braço em diferentes alturas e um

braço que tenha construção simples, compacta e robusta para su¬

portar longos períodos de utilização.

[18] Assim, o presente braço robótico 1 é formado, substancial¬

mente (fig. 1): por um suporte em forma de coluna 2 formada por



placa traseira retangular 3 e duas placas extremas prolongadas

perpendicularmente daquela: placa-base inferior 4 e placa superior

5 .

[ 9 Por mecanismo elevador tipo parafuso rosca 10 montado na

coluna 2 formado por: hastes dispostas entre as placas 4 e 5: duas

hastes-guias dianteiras 1 e uma haste-guia de acionamento trasei¬

ra central 12; por conjunto de suporte 13 montado e deslizante nas

hastes-guia 11 e por conjunto de motor elétrico e redutor 14 associ¬

ado à haste 12 e suporte 13, tal que quando acionado move este

último ao longo das hastes 11,12.

[20] Por conjunto de braço robótico propriamente dito 20 formado

essencialmente por primeiro extremo 2 1; segundo intermediário 22;

e terceiro extremo livre 23 elementos de braço articulados uns em

relação aos outros e o primeiro 2 1 montado não articulado no su¬

porte 13 do elevador 10 .

[21] O primeiro elemento de braço extremo 2 1 fica montado não-

articulado no suporte 13 do elevador e sua extremidade traseira tem

conjunto porca 24 engrenada na haste-guia de acionamento 12.

[22] O segundo elemento de braço intermediário 22 è o mais lon¬

go, fica articulado no primeiro elemento de braço 2 1 e é formado

basicamente: por duas placas paralelas espaçadas uma da outra 25

entre as quais fica montado o mecanismo de movimentação dos

braços, formado: por dois conjuntos de articulação extremos, pri¬

meira 26 e segunda 27 articulações que articulam o segundo inter¬

mediário 22 em relação ao primeiro extremo 2 1 e ao terceiro extre¬

mo livre 23 elementos de braço respectivamente; e por um par de

conjuntos de motores elétricos e transmissão 26' e 27' dispostos



entre as articulações 26 e 27 e associados a estas.

[23] Cada conjunto de articulação 26, 27 e motor e transmissão

26', 27' é formado substancialmente: por conjunto mancai montado

no braço, eixo montado no mancai, constitutivos da articulação 26

ou 27; pelo motor elétrico 26', 27', por rodas dentadas montadas no

eixo e saída do motor e por correia dentada de transmissão engre¬

nada nas rodas dentadas.

[24] O terceiro elementos de braço extremo livre 23 tem uma ex¬

tremidade que incorpora parte da articulação 27 e sua extremidade

livre incorpora uma garra 28 apta a "pegar" um recipiente 200.

[25] Completando o braço é prevista carenagem 30 formada (figs.

2 a 5): por elemento de carenagem 3 1 que recobre a coluna 2 e

define janela anterior 32 atravessada pelo primeiro elemento de

braço extremo 21; por elemento de carenagem 33 que recobre o

segundo elemento de braço intermediário 22 composto por fecha¬

mentos iguais superior e inferior e fechamentos laterais planos, con¬

figurando volumes extremos cilíndricos 34 que recobrem as articu¬

lações e trecho prismático intermediário 35 que recobre os motores;

e por elemento de carenagem 36 que recobre a parte inicial do ter¬

ceiro elementos de braço extremo livre 23 e que termina adjacente

à garra.

[26] Assim, quando em funcionamento, todo o conjunto do braço

pode ser movido para cima e para baixo na coluna 2 através do ele¬

vador 10. Simultaneamente, o segundo elemento de braço interme¬

diário 22 pode mover-se em ângulo no plano horizontal por cerca de

180° (fig. 4 ) em relação ao primeiro elemento de braço extremo 2 1 e

o terceiro elementos de braço extremo livre 23 mover-se m plano



horizontal por cerca de 270° em relação ao o segundo elemento de

braço intermediário 22. A garra 28 pode receber um recipiente 200

que recebe o sorvete ou outros.

[27] Dentro da construção básica, acima descrita, pieiteia-se que o

braço robótico , objeto da presente patente, possa ser modificado

em relação a material, dimensão, configuração funcional ou orna¬

mental sem que fuja do âmbito de proteção solicitado.
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REIVINDICAÇÕES

1) "DISPOSIÇÃO APLICADA EM BRAÇO ROBÓTICO", formado

por um meio de suporte (2); e por um braço (20) montado articulado

no meio de suporte (2), caracterizado por coluna (2) formada por

placa traseira retangular (3) e duas placas extremas prolongadas

perpendicularmente daquela: placa-base inferior (4) e placa superior

(5); por mecanismo elevador tipo parafuso rosca (10) montado na

coluna (2) formado: por duas hastes-guias dianteiras ( 1 ) e uma has-

te-guia de acionamento traseira central (12); por conjunto de suporte

(13) montado e deslizante nas hastes-guia ( 1 1) e por conjunto de

motor elétrico e redutor (14) associado à haste (12) e suporte (13);

por conjunto de braço robótico propriamente dito (20) formado es¬

sencialmente por primeiro extremo (21); segundo intermediário (22);

e terceiro extremo livre (23) elementos de braço, articulados uns em

relação aos outros; o primeiro elemento de braço extremo (21) fica

montado não-articulado no suporte (13) do elevador (10) e sua ex¬

tremidade traseira tem conjunto porca (24) engrenada na haste-guia

de acionamento (12); o segundo elemento de braço intermediário

(22) é o mais longo, fica articulado no primeiro elemento de braço

(21) e é formado basicamente: por duas placas paralelas espaçadas

uma da outra (25) entre as quais fica montado o mecanismo de mo¬

vimentação dos braços, formado: por dois conjuntos de articulação

extremos, primeira (26) e segunda (27) articulações que articulam o

segundo elemento de braço intermediário (22) em relação ao primei¬

ro extremo (21) e ao terceiro extremo livre (23) elementos de braço

respectivamente; e por um par de conjuntos de motores elétricos e

transmissão (26)' e (27)' dispostos entre as articulações (26) e (27) e

associados a estas; o terceiro elemento de braço extremo livre (23)



tem uma extremidade que incorpora parte da articulação (27) e sua

extremidade livre incorpora uma garra (28) apta a "pegar" um recipi¬

ente (200) ;e por carenagem (30) formada: por elemento de carena¬

gem (31) que recobre a coluna (2) e define janela anterior (32) atra¬

vessada pelo primeiro elemento de braço extremo (21); por elemen¬

to de carenagem (33) que recobre o segundo elemento de braço in¬

termediário (22) configurando volumes extremos cilíndricos (34) que

recobrem as articufações e trecho prismático intermediário (35) que

recobre os motores; e por elemento de carenagem (36) que recobre

a parte inicial do terceiro elemento de braço extremo livre (23) e que

termina adjacente à garra (28).
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