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(57) Resumo: ATUADOR ELETROMECÂNICO LINEAR Um atuador eletromecânico linear (2) compreende um motor elétrico (4),
um eixo de parafuso de esfera (6) acionado pelo motor elétrico (4) e um eixo de saída tubular (8) recebendo o eixo de parafuso
de esfera (6) e acoplado rotativamente ao mesmo. O eixo de parafuso de esfera (6) tem pelo menos uma ranhura helicoidal (70)
formada em uma superfície radialmente externa (72) do mesmo e o eixo de saída (8) tem pelo menos uma ranhura helicoidal (50)
formada em uma superfície radialmente interna do mesmo. Uma pluralidade de elementos de esfera (76) é recebida dentro das
ranhuras para acoplar rotativamente o eixo de parafuso de esfera (6) ao eixo de saída (8). O eixo de parafuso de esfera (6)
compreende ainda um elemento de recirculação de esfera (80) montado na superfície radialmente externa (72) do eixo de
parafuso de esfera (6). O elemento de recirculação de esfera (80) interrompe a ranhura helicoidal (70) no eixo de parafuso de
esfera (6) e tem uma ou mais passagens de recirculação de esfera (86). Cada passagem de recirculação de esfera (86)
compreende uma porção de entrada (88), uma porção de recirculação (90) e uma porção de saída (92). A porção de entrada (88)
deflete esferas (76) para a porção de recirculação (90) de uma primeira porção da ranhura helicoidal (70) e a porção de saída
(92) deflete esferas (76) da porção (...).
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ATUADOR ELETROMECÂNICO LINEAR 

CAMPO TÉCNICO 

[001] A presente divulgação se refere a atuadores lineares e, em 

particular, a atuadores lineares eletromecânicos. Tais atuadores podem ser 

usados para atuar superfícies de controle e outras superfícies em aeronaves, 

por exemplo, aerofólios auxiliares, flapes, portas de reversor de empuxo e 

assim por diante.  

FUNDAMENTOS 

[002] Atualmente, esses atuadores tipicamente compreendem um 

eixo de parfuso de esfera o qual é acionado por um motor elétrico, por 

exemplo, um motor CC sem escovas. O eixo de parafuso de esfera aciona um 

pistão de saída através de uma porca esférica a qual é montada no pistão de 

saída. As esferas do parafuso de esfera são recirculadas através de passagens 

de recirculação formadas na porca. Lubrificante é tipicamente retido dentro da 

porca esférica por vedações raspadoras formadas entre as ranhuras do eixo de 

parafuso de esfera e a porca esférica.  

[003] Embora essa construção forneça operação satisfatória, as 

dimensões radiais do atuador podem ser relativamente grandes e o atuador 

pode precisar de manutenção regular para manter o lubrificante na região da 

porca esférica. Na indústria aeroespacial, pelo menos, o tamanho é um fator 

significativo, como é o desejo de reduzir o tempo médio entre revisão de 

componentes.  

SUMÁRIO 

[004] De acordo com a divulgação, é fornecido um atuador 

eletromecânico linear que compreende um motor elétrico, um eixo de 

parafuso de esfera acionado pelo motor elétrico e um eixo de saída tubular 

que recebe o eixo de parafuso de esfera e acoplado rotativamente ao mesmo. 

O eixo de parafuso de esfera tem pelo menos uma ranhura helicoidal formada 

em uma superfície radialmente externa do mesmo e o eixo de saída tem pelo 
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menos uma ranhura helicoidal formada em uma superfície radialmente interna 

do mesmo. Uma pluralidade de elementos esféricos é recebida dentro das 

ranhuras para acoplar rotativamente o eixo de parafuso de esfera ao eixo de 

saída. O eixo de parafuso de esfera compreende ainda um elemento de 

recirculação de esfera montado na superfície radialmente externa do eixo de 

parafuso de esfera. O elemento de recirculação de esfera interrompe a ranhura 

helicoidal no eixo de parafuso de esfera e tem uma ou mais passagens de 

recirculação de esfera. Cada passagem de recirculação de esfera compreende 

uma porção de entrada, uma porção de recirculação e uma porção de saída. A 

porção de entrada deflete esferas para a porção de recirculação de uma 

primeira porção da ranhura helicoidal e a porção de saída deflete esferas da 

porção de recirculação de volta para uma segunda porção da ranhura 

helicoidal.  

[005] A porção de recirculação pode compreender uma passagem a 

qual se estende em torno de uma porção circunferencial radialmente externa 

do eixo de parafuso de esfera radialmente para dentro da superfície 

radialmente externa do eixo de parafuso de esfera para, desse modo, recircular 

as esferas da primeira porção da ranhura helicoidal para a segunda porção de 

o sulco helicoidal através de uma porção radialmente externa do eixo do 

parafuso de esfera.  

[006] O elemento de recirculação de esfera pode ser montado em 

uma fenda ou ranhura formada na superfície radialmente externa do eixo de 

parafuso de esfera.  

[007] O elemento de recirculação de esfera pode ser montado por 

pressão, colado ou preso na fenda ou ranhura.  

[008] As porções de entrada e saída da passagem de recirculação de 

esfera podem se projetar para a ranhura do eixo de saída para defletir esferas 

da mesma para a passagem de recirculação.  

[009] As porções de entrada e saída da passagem de recirculação de 
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esfera podem ser curvas.  

[0010] As porções de recirculação da passagem de recirculação de 

esfera podem, em projeção, ser retas e ter um eixo o qual é disposto em um 

ângulo em relação ao eixo longitudinal do eixo de parafuso de esfera.  

[0011] O elemento de recirculação de esfera pode ser formado como 

um corpo unitário de uma peça.  

[0012] Em uma disposição alternativa, o elemento de recirculação de 

esfera pode compreender dois componentes unidos juntos, a passagem de 

recirculação de esfera sendo formada na interface dos dois componentes.  

[0013] O eixo de saída pode compreender uma extremidade distal 

remota ao motor e uma extremidade proximal mais próxima do motor. A 

extremidade distal do eixo de saída pode ser fechada, opcionalmente por um 

olhal de conexão para fixar o eixo de saída (8) a um elemento a ser atuado. O 

atuador pode ainda compreender uma vedação entre a extremidade proximal 

do eixo de saída e uma porção cilíndrica não ranhurada do eixo de parafuso de 

esfera para reter lubrificante em uma câmara formada entre a vedação e a 

extremidade fechada do eixo de saída e na qual a porção ranhurada do eixo de 

parafuso de esfera está disposta.  

[0014] A vedação pode ser montada em uma ranhura formada em 

uma superfície radialmente interna da extremidade proximal do eixo de saída.  

[0015] A vedação ser um retentor.  

[0016] O atuador pode ainda compreender um alojamento que recebe 

o motor, o eixo de saída sendo montado de maneira deslizante dentro de um 

furo do alojamento de motor.  

[0017] Uma vedação raspadora e/ou um mancal linear podem ser 

montados entre o alojamento e uma superfície radialmente externa do eixo de 

saída.  

[0018] Um reator de torque pode ser fornecido entre o alojamento e o 

eixo de saída.  
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BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

[0019] Modalidades da divulgação serão agora descritas a título de 

exemplo com referência aos desenhos anexos, nos quais: 

A Figura 1 mostra um atuador de acordo com a divulgação; 

A Figura 2 mostra um detalhe do eixo de parafuso de esfera do 

atuador da Figura 1; 

A Figura 3 mostra uma seção transversal esquemática ao longo 

da linha A-A da Figura 2;  

A Figura 4 mostra uma seção transversal esquemática de uma 

primeira modalidade do atuador de acordo com a divulgação tomada ao longo 

de uma linha correspondente à linha B-B da Figura 2;  

A Figura 5 mostra uma seção transversal esquemática de uma 

segunda modalidade do atuador de acordo com a divulgação tomada ao longo 

de uma linha correspondente à linha B-B da Figura 2; e 

A Figura 6 mostra uma construção alternativa do elemento de 

recirculação de esfera.  

DESCRIÇÃO DETALHADA 

[0020] Com referência à Figura 1, um atuador eletromecânico 2 

compreende um motor 4, um eixo de parafuso de esfera 6 acionado pelo 

motor 4 e um eixo de saída 8 acionado pelo eixo de parafuso de esfera 6.  

[0021] O motor 4 é, nesta modalidade, um motor CC sem escova 

compreendendo um estator 10 montado em um furo 12 de um alojamento de 

motor 14 e um rotor 16 montado em uma porção 18 do eixo de parafuso de 

esfera 6. O eixo de parafuso de esfera 6 é, portanto, o eixo de motor nesta 

modalidade.  

[0022] Uma extremidade 20 do eixo de parafuso de esfera 6 é 

suportada no alojamento de motor 14 por meio de um mancal 22. O mancal 

22 pode ser um mancal de contato angular de fila dupla que pode agir como 

um mancal de encosto para transportar empuxo do eixo de saída 8 e pode ser 
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pré-carregado para eliminar jogo axial no atuador 2. O mancal 22 está 

localizado contra um ressalto 24 do alojamento de motor 14 e fixado em 

posição por uma tampa 26 que é montada em uma extremidade 28 do 

alojamento de motor 14 por prendedores, tal como parafusos 30. O mancal 22 

é retido no eixo de parafuso de esfera 6 por meio de uma porca 32, arruela 

dentada 34 e espaçador 36.  

[0023] A tampa 26 tem um olhal 38 que pode tipicamente 

compreender um mancal de esfera para fixação a uma estrutura estática (não 

mostrada) de uma aeronave ou outra estrutura.  

[0024] O eixo de saída 8 é recebido de forma deslizante no furo 12 do 

alojamento de motor 14. Para vedar o eixo de saída em relação ao alojamento 

de motor 14, uma vedação raspadora 40 é montada em uma ranhura 42 em 

uma extremidade distal 44 do furo de alojamento de motor 12. Tais tipos de 

vedação são bem conhecidos na técnica e, portanto, não precisam ser 

descritos em mais detalhes aqui.  

[0025] Para facilitar o deslizamento do eixo de saída 8 no furo de 

alojamento de motor 12, um mancal linear 46 é fornecido interno à vedação 

raspadora 40. Nesta modalidade, o mancal linear 46 é recebido em uma 

ranhura adicional 48 formada no furo de alojamento de motor 12. O mancal 

linear 46 pode, por exemplo, compreender uma luva de material de baixo 

atrito, tal como PTFE.  

[0026] O eixo de saída 8 é um elemento tubular tendo uma ranhura 

helicoidal 50 se estendendo ao longo de uma superfície interna do furo interno 

52 do eixo de saída 8. Uma extremidade distal 54 do furo interno 52 do eixo 

de saída 8 é fechada por um elemento de olhal 56. O elemento de olhal 56 é 

recebido em uma porção de extremidade roscada 58 do furo interno 52 do 

eixo de saída 8 e a extremidade do eixo de saída vedada por um O-ring ou 

vedação semelhante 60. O elemento de olhal 56 é travado em posição por 

meio de uma arruela dentada ou similar 62. O elemento de olhal também 
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compreende um olhal 64 que também pode compreender um mancal de esfera 

para fixação a um elemento, tal como um flape, aerofólio auxiliar ou outro 

elemento móvel a ser atuado.  

[0027] Um reator de torque do tipo de ligação articulada 66 se estende 

entre a extremidade distal 44 do alojamento de motor 14 e o elemento de olhal 

56 para impedir que o eixo de saída 8 gire em relação ao alojamento de motor 

14. Outras formas de reator de torque podem ser fornecidas.  

[0028] O eixo de saída 8 é estendido do e retraído para o furo de 

alojamento de motor 12 em resposta à rotação do eixo de parafuso de esfera 6 

pelo motor 4. Como pode ser mais bem visto na Figura 2, o eixo de parafuso 

de esfera 6 compreende uma porção ranhurada 68 que compreende pelo 

menos uma ranhura helicoidal 70 formada em uma superfície radialmente 

externa 72 do eixo de parafuso de esfera 6. O eixo de parafuso de esfera 6 

compreende ainda uma porção cilíndrica não ranhurada 74. O passo e o 

ângulo de hélice das ranhuras helicoidais 70, 50 fornecidas no eixo de 

parafuso de esfera 6 e no eixo de saída 8 são os mesmos.  

[0029] Uma pluralidade de esferas 76 é recebida no canal formado 

entre as respectivas ranhuras helicoidais 50, 70. O movimento de rotação do 

eixo de parafuso de esfera 6 é transmitido para o eixo de saída 8 através das 

esferas 76. No entanto, devido à presença do reator de torque 66, o eixo de 

saída 6 não pode girar e, portanto, se move linearmente para dentro e para 

fora do alojamento de motor 14, dependendo da direção de rotação do eixo de 

parafuso de esfera 6. A posição do eixo de saída 8 pode ser monitorada por 

um ou mais sensores (não mostrados).  

[0030] As esferas 76 devem ser recirculadas para permitir 

funcionamento adequado do atuador. Em atuadores existentes, esta 

recirculação é normalmente efetuada através de uma porca a qual é montada 

dentro do eixo de saída 8. No entanto, no atuador 2 da presente divulgação, 

nenhuma porca desse tipo é fornecida e a recirculação ocorre no eixo de 
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parafuso de esfera 6. Este arranjo é potencialmente vantajoso, pois ele permite 

uma redução no diâmetro e, portanto, no tamanho e peso do atuador 2.  

[0031] A fim de efetuar recirculação das esferas 76 no eixo de 

parafuso de esfera 6, o eixo de parafuso de esfera 6 é fornecido com um 

elemento de recirculação de esfera 80 que é montado na superfície 

radialmente externa 72 da porção ranhurada 68 do eixo de parafuso de esfera. 

Duas modalidades do elemento de recirculação de esfera 80 são aqui 

divulgadas. A primeira é ilustrada nas Figuras 2, 3 e 4 e a segunda nas Figuras 

2, 3 e 5. As duas modalidades são geralmente semelhantes e diferem apenas 

em certos detalhes que serão discutidos adicionalmente abaixo.  

[0032] Nas modalidades ilustradas, o elemento de recirculação de 

esfera 80 é montado em uma ranhura ou fenda 84 formada na superfície 

radialmente externa 72 da porção ranhurada 68 do eixo de parafuso de esfera 

6. A fenda ou ranhura 84 pode, por exemplo, ser usinada no eixo de parafuso 

de esfera 6. O elemento de recirculação de esfera 80 pode, por exemplo, ser 

encaixado por pressão, colado ou preso, na fenda ou na ranhura 84.  

[0033] O elemento de recirculação de esfera 80 interrompe a ranhura 

helicoidal 70 do eixo de parafuso de esfera 6 e tem, nesta modalidade, duas 

passagens de recirculação de esfera 86. Dependendo do atuador particular 2, 

mais ou menos passagens de recirculação de esfera 86 podem ser fornecidas.  

[0034] Cada passagem de recirculação de esfera 86 compreende uma 

porção de entrada 88, uma porção de recirculação central 90 e uma porção de 

saída 92. A porção de entrada 88 age para defletir as esferas 76 para a porção 

de recirculação 90 a partir de uma primeira porção da ranhura helicoidal 70 

do eixo de parafuso de esfera 6. A porção de saída 92 deflete as esferas 76 da 

porção de recirculação 90 de volta para uma segunda porção da ranhura 

helicoidal 70. O elemento de recirculação 80, portanto, cria um caminho de 

recirculação fechado para as esferas 76. Na modalidade divulgada há, 

portanto, dois caminhos de recirculação fechados para as esferas 76 e as 
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esferas 76 não entrarão nas porções da ranhura central 94, por exemplo.  

[0035] A porção de recirculação 90 da passagem de recirculação 86 

compreende uma passagem 98 que se estende em torno de uma porção 

circunferencial externa do eixo do parafuso de esfera 6 radialmente para 

dentro da superfície radialmente para fora 72. Isto pode ser visto mais 

claramente da Figura 3. Isto recircula as esferas 76 da primeira porção da 

ranhura helicoidal 70 para a segunda porção da ranhura helicoidal 70 através 

de uma porção radialmente externa 100 do eixo de parafuso de esfera 6. 

Portanto, será visto nas modalidades desta divulgação, que o inserto de 

recirculação de esfera 80 está disposto apenas na porção radialmente externa 

100 do eixo de parafuso de esfera 6. Isto evita enfraquecimento do eixo de 

parafuso de esfera 6 e facilita consideravelmente a fabricação do eixo de 

parafuso de esfera 6, pois nenhum furo precisa ser formado através do eixo de 

parafuso de esfera 6 para acomodar o inserto de recirculação de esfera 80 ou 

para formar passagens de recirculação dentro do eixo de parafuso de esfera 6.  

[0036] Como pode ser visto na Figura 3, o inserto 80 pode ser 

formado como um corpo unitário 102 tendo a passagem de recirculação 86 

formada no mesmo. A passagem de recirculação pode ser aberta em seu lado 

radialmente para fora, como mostrado, para permitir acesso de lubrificante. 

Por exemplo, uma fenda 104 pode ser formada no inserto 80, como mostrado, 

com uma largura menor que o diâmetro das esferas 76 para reter as esferas 76 

na passagem de recirculação 86. Em outras modalidades, no entanto, a 

passagem de recirculação 86 pode ser fechada em seu lado radialmente para 

fora.  

[0037] Em uma modalidade alternativa ilustrada na Figura 6, o inserto 

80 pode ser formado de dois componentes 106, 108 unidos juntos, a passagem 

de recirculação de esfera 86 sendo formada na interface entre os dois 

componentes 106, 108. Cavilhas 110 podem ser fornecidas para localizar com 

precisão os dois componentes 106, 108 em relação um ao outro. Os dois 
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componentes 106, 108 podem ser unidos por qualquer técnica adequada, por 

exemplo, ligação ou usando prendedores. Embora mostrada como fechada, a 

passagem de recirculação 86 pode ser aberta radialmente para fora como na 

modalidade da Figura 3.  

[0038] O inserto 80 pode ser feito de qualquer material apropriado. 

Exemplos de materiais incluem plástico, alumínio e bronze, dependendo da 

aplicação. O material pode ser um material de baixo atrito, tal como PTFE.  

[0039] O inserto 80 pode ser feito por qualquer técnica adequada, tal 

como moldagem, fundição, usinagem ou fabricação aditiva.  

[0040] A passagem de recirculação 86 se estende em ambas as 

direções circunferencial e axial em torno do eixo de parafuso de esfera 6. 

Como mostrado, a porção de recirculação central 90 da passagem 86 pode ter 

um eixo A que em projeção é uma linha reta disposta em um ângulo α em 

relação ao eixo X do eixo de parafuso de esfera 6. O ângulo α pode estar entre 

0° e 60°. As porções de entrada e saída 88, 92 se curvam em relação a esse 

eixo, como mostrado. A passagem de recirculação tem, portanto, uma forma 

de S rasa nesta modalidade. Em outra modalidade, a porção de recirculação 

90 pode ser curvada.  

[0041] Na modalidade ilustrada na Figura 4, a porção de entrada 88 e 

a porção de saída 92 da passagem de recirculação 86 se abrem para a 

superfície radialmente externa 72 do eixo de parafuso de esfera 6. Em outras 

palavras, a porção de entrada 88 e a porção de saída 92 não se projetam para a 

ranhura helicoidal 50 do eixo de saída 8. As esferas 76 são defletidas para a 

passagem de recirculação 86 pelo canto superior 120 da parede 122 da porção 

de entrada 88 voltada para as esferas 76. A parede 122 é vantajosamente 

inclinada em um ângulo β em relação a um eixo 124 normal à superfície 

radialmente externa 72 do eixo de parafuso de esfera 6 para facilitar a 

deflexão das esferas 76 para a passagem de recirculação 86. Em várias 

modalidades, o ângulo pode ser de até 45°.  
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[0042] O canto superior 126 da parede 128 da porção de entrada 86 

oposta à parede 122 pode, como mostrado, se situar geralmente nivelado com 

o diâmetro de raiz 130 da ranhura helicoidal 68 formada no eixo de parafuso 

de esfera 6. O canto 126 pode ser curvado ou liso para evitar que forças 

adversas sejam exercidas nas esferas 76 quando elas entrarem na passagem de 

recirculação 86.  

[0043] A superfície radialmente externa 132 do inserto 80 pode, como 

ilustrado, se situar nivelada com a superfície radialmente externa 72 do eixo 

de parafuso de esfera 6.  

[0044] A geometria da porção de saída 92 da passagem de 

recirculação 86 é, com efeito, uma imagem de espelho daquela da porção de 

entrada 88, uma vez que quando o sentido de rotação do eixo de parafuso de 

esfera 6 é invertido, ele agirá como a porção de entrada 88 da passagem de 

recirculação 86.  

[0045] Na modalidade da Figura 5, para incentivar a deflexão das 

esferas 76 para a passagem de recirculação 186 de um inserto 180, a porção 

de entrada 188 e a porção de saída 192 da mesma se projetam da superfície 

radialmente externa 72 da porção ranhurada 68 do eixo de parafuso de esfera 

6 para a ranhura helicoidal 70 do eixo de saída 8.  

[0046] As seções salientes 194, 196 das porções de entrada e saída 

188, 192 têm superfícies curvadas 198, 200, de modo a proporcionar uma 

transição suave da ranhura helicoidal 70 para a porção de recirculação 190 da 

passagem 186. O restante da superfície radialmente externa 232 do inserto 

180 pode, como ilustrado, se situar nivelado com a superfície radialmente 

externa 72 do eixo de parafuso de esfera 6.  

[0047] O canto superior 226 da parede 228 da porção de entrada 186 

oposta à seção saliente da porção de entrada 188 pode, como mostrado, se 

situar geralmente nivelado com o diâmetro de raiz 130 da ranhura helicoidal 

68 formada no eixo de parafuso de esfera 6. O canto 226 pode ser curvado ou 
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liso para evitar que forças adversas sejam exercidas nas esferas 76 quando 

elas entrarem na passagem de recirculação 186.  

[0048] Como na modalidade anterior, a geometria da porção de saída 

192 da passagem de recirculação 186 pode ser, com efeito, uma imagem de 

espelho daquela da porção de entrada 188, uma vez que quando o sentido de 

rotação do eixo de parafuso de esfera 6 é invertido, ele agirá como a porção 

de entrada 188 da passagem de recirculação 186.  

[0049] O inserto 180 desta modalidade pode, diferentemente do 

descrito acima, incluir as outras características do inserto 80 da primeira 

modalidade.  

[0050] Voltando ao conjunto geral, será visto na Figura 1 que uma 

vedação 112 é fornecida em uma extremidade proximal 114 do eixo de saída 

8. A vedação 112 é recebida em uma ranhura 116 no eixo de saída 8. A 

vedação 112 faz contato de vedação com a porção cilíndrica sem ranhuras 74 

do eixo de parafuso de esfera 6. Isto forma uma câmara 118 entre as 

extremidades distal e proximal 54, 114 do eixo de saída 8, dentro da qual a 

porção ranhurada 68 do eixo do parafuso de esfera 6 gira. Um lubrificante 120 

é retido na câmara 118 para lubrificar as esferas 76 entre o eixo de parafuso 

da esfera 6 e o eixo de saída 8. A vedação divulgada 112 é vantajosa em 

comparação com construções anteriores, uma vez que é feita na parte não 

ranhurada do eixo de parafuso de esfera 6, em vez de em uma porção 

ranhurada do eixo. Isto retém lubrificante de maneira mais confiável, levando 

à necessidade de menos manutenção ser realizada no atuador 2.  

[0051] Pelo acima, será visto que o atuador divulgado tem inúmeras 

vantagens significativas sobre atuadores convencionais. Recirculando as 

esferas 76 através do eixo de parafuso de esfera 6, uma porca separada pode 

ser dispensada, permitindo que um atuador com menos peças, um diâmetro 

menor e peso mais baixo seja produzido. Além disso, o número de 

componentes é reduzido em comparação aos atuadores convencionais, desse 
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modo proporcionando elevada confiabilidade. A inércia do eixo de saída 

também é reduzida em comparação com atuadores convencionais. Isto pode 

tornar o atuador adequado para operações de alta frequência (por exemplo, até 

32 Hz) e aplicações de pequeno curso (por exemplo, até +/- 2,5 cm).  

[0052] A recirculação das esferas através de uma região radialmente 

externa do eixo de parafuso de esfera 6 não compromete a resistência do eixo 

de parafuso de esfera 6. Além disso, ela permite que o caminho de 

recirculação para as esferas 76 seja fornecido por um elemento 80 que é 

montado em uma superfície externa do eixo de parafuso de esfera 6 somente, 

facilitando consideravelmente a montagem do atuador. A retenção de 

lubrificante também é aprimorada em virtude do arranjo de vedação 

divulgado, levando a uma menos necessidade de manutenção do atuador.  

[0053] Será apreciado que a descrição acima é de uma modalidade 

exemplar da divulgação e que modificações podem ser feitas nessa 

modalidade dentro do escopo da divulgação. Por exemplo, embora um único 

inserto de recirculação 80 tendo múltiplas passagens de recirculação seja 

ilustrado, insertos individuais 80, cada um fornecendo apenas um caminho de 

recirculação, podem ser fornecidos. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Atuador eletromecânico linear (2), caracterizado pelo fato 

de que compreende: 

um motor elétrico (4); 

um eixo de fuso de esfera (6) acionado pelo motor elétrico (4); 

um eixo de saída tubular (8) recebendo o eixo de parafuso de 

esfera (6) e acoplado rotativamente ao mesmo; 

o eixo do parafuso de esfera (6) tendo pelo menos uma ranhura 

helicoidal (70) formada em uma superfície radialmente externa (72) do 

mesmo e o eixo de saída (8) tendo pelo menos uma ranhura helicoidal (50) 

formada em uma superfície radialmente interna do mesmo; 

uma pluralidade de elementos de esfera (76) recebidos dentro 

das ranhuras (70, 50) para acoplar rotativamente o eixo de parafuso de esfera 

(6) ao eixo de saída (8); 

o eixo de parafuso de esfera (6) compreendendo ainda um 

elemento de recirculação de esfera (80) montado na superfície radialmente 

externa (72) do eixo de parafuso de esfera (6), o elemento de recirculação de 

esfera (80; 180) interrompendo a ranhura helicoidal (70) no eixo de parafuso 

de esfera (6) e tendo uma ou mais passagens de recirculação de esfera (86; 

186), cada passagem de recirculação de esfera (86; 186) compreendendo uma 

porção de entrada (88; 188), uma porção de recirculação (90; 190) e uma 

porção de saída (92; 192), a porção de entrada (88; 188) defletindo esferas 

(76) para a porção de recirculação (90; 190) de uma primeira porção da 

ranhura helicoidal (70) e a porção de saída (92; 192) defletindo esferas (76) 

da porção de recirculação (90; 190) de volta para uma segunda porção da 

ranhura helicoidal (70).  

2. Atuador eletromecânico linear de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a porção de recirculação (90; 

190) compreende uma passagem que se estende em torno de uma porção 
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circunferencial radialmente externa do eixo do parafuso de esfera (6) 

radialmente para dentro da superfície radialmente externa (72) do eixo de 

parafuso de esfera (6) para, desse modo, recircular assim as esferas (76) da 

primeira porção da ranhura helicoidal (76) para a segunda porção da ranhura 

helicoidal (70) através de uma porção radialmente externa do eixo de parafuso 

de esfera (6).  

3. Atuador eletromecânico linear de acordo com a 

reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que o elemento de 

recirculação de esfera (80; 180) é montado em uma fenda ou ranhura (84) 

formada na superfície radialmente externa (72) do eixo de parafuso de esfera 

(6).  

4. Atuador eletromecânico linear de acordo com a 

reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que o elemento de recirculação de 

esfera (80; 180) é encaixado por pressão, colado ou preso na fenda ou ranhura 

(84).  

5. Atuador eletromecânico linear de acordo com qualquer uma 

das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que as porções de 

entrada e saída (188, 192) da passagem de recirculação de esfera se projetam 

para a ranhura (50) do eixo de saída (8) para defletir esferas (76) do mesmo 

para a passagem de recirculação (186).  

6. Atuador eletromecânico linear de acordo com qualquer uma 

das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que as porções de 

entrada e saída (88; 188, 92; 192) são curvadas.  

7. Atuador eletromecânico linear de acordo com qualquer uma 

das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que as porções de 

recirculação (90; 190) da passagem de recirculação de esfera (86; 186) são, 

em projeção, retas e têm um eixo (A) disposto em um ângulo (α) em relação 

ao eixo X do eixo de parafuso de esfera (6).  

8. Atuador eletromecânico linear de acordo com qualquer uma 
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das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o elemento de 

recirculação de esfera (80; 180) é um corpo unitário de uma peça.  

9. Atuador eletromecânico linear de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que o elemento de 

recirculação de esfera (80; 180) compreende dois componentes (106, 108) 

unidos juntos, a passagem de recirculação de esfera (86; 186) sendo formada 

na interface dos dois componentes (106, 108).  

10. Atuador eletromecânico linear de acordo com qualquer 

uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o eixo de 

saída (8) compreende uma extremidade distal (54) remota ao motor (4) e uma 

extremidade proximal (114) mais próxima ao motor (4), em que o distal a 

extremidade (54) do eixo de saída (8) é fechada, opcionalmente, por um olhal 

de conexão (56) para fixar o eixo de saída (8) a um elemento a ser atuado e 

em que o atuador (2) compreende ainda uma vedação (112) entre a 

extremidade proximal (114) do eixo de saída (8) e uma porção cilíndrica não 

ranhurada (74) do eixo de parafuso de esfera (6) para reter lubrificante (120) 

em uma câmara (118) formada entre a vedação (112) e a extremidade fechada 

do eixo de saída (8) e na qual a porção ranhurada (68) do eixo de parafuso de 

esfera (6) está disposta.  

11. Atuador eletromecânico linear de acordo com a 

reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que a vedação (112) é montada 

em uma ranhura (116) formada em uma superfície radialmente interna da 

extremidade proximal (114) do eixo de saída (8).  

12. Atuador eletromecânico linear de acordo com a 

reivindicação 10 ou 11, caracterizado pelo fato de que a vedação (112) é uma 

vedação de liga.  

13. Atuador eletromecânico linear de acordo com qualquer 

uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que compreende 

ainda um alojamento (14) recebendo o motor (4), o eixo de saída (8) sendo 
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montado de maneira deslizante dentro de um furo (12) do alojamento de 

motor (14).  

14. Atuador eletromecânico linear de acordo com a 

reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que compreende uma vedação 

raspadora (40) e/ou um mancal linear (46) montado entre o alojamento (14) e 

uma superfície radialmente externa do eixo de saída (8).  

15. Atuador eletromecânico linear de acordo com a 

reivindicação 13 ou 14, caracterizado pelo fato de que compreende um reator 

de torque formado entre o alojamento (14) e o eixo de saída (8). 
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RESUMO 

ATUADOR ELETROMECÂNICO LINEAR 

Um atuador eletromecânico linear (2) compreende um motor 

elétrico (4), um eixo de parafuso de esfera (6) acionado pelo motor elétrico 

(4) e um eixo de saída tubular (8) recebendo o eixo de parafuso de esfera (6) e 

acoplado rotativamente ao mesmo. O eixo de parafuso de esfera (6) tem pelo 

menos uma ranhura helicoidal (70) formada em uma superfície radialmente 

externa (72) do mesmo e o eixo de saída (8) tem pelo menos uma ranhura 

helicoidal (50) formada em uma superfície radialmente interna do mesmo. 

Uma pluralidade de elementos de esfera (76) é recebida dentro das ranhuras 

para acoplar rotativamente o eixo de parafuso de esfera (6) ao eixo de saída 

(8). O eixo de parafuso de esfera (6) compreende ainda um elemento de 

recirculação de esfera (80) montado na superfície radialmente externa (72) do 

eixo de parafuso de esfera (6). O elemento de recirculação de esfera (80) 

interrompe a ranhura helicoidal (70) no eixo de parafuso de esfera (6) e tem 

uma ou mais passagens de recirculação de esfera (86). Cada passagem de 

recirculação de esfera (86) compreende uma porção de entrada (88), uma 

porção de recirculação (90) e uma porção de saída (92). A porção de entrada 

(88) deflete esferas (76) para a porção de recirculação (90) de uma primeira 

porção da ranhura helicoidal (70) e a porção de saída (92) deflete esferas (76) 

da porção de recirculação (90) de volta para uma segunda porção da ranhura 

helicoidal (70).  
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