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Relatório Descritivo da Patente de Privilégio de Invenção “MÁQUINAS DE 

TRATAMENTO DE VASILHAMES” 

A presente invenção se refere a uma mesa dianteira para máquinas de tratamento 

de vasilhames, de acordo com o conceito genérico da reivindicação 1. Os 

aperfeiçoamentos estão relacionados nas reivindicações dependentes. 5 

Para a produção de bebidas, são empregadas, regularmente, na indústria de 

bebidas, as assim chamadas máquinas de tratamento de vasilhames. Neste caso, 

tratam-se por exemplo das enxaguadoras, enchedoras, tapadoras e rotuladoras. No 

caso dessas máquinas de tratamento de frascos, pode tratar de máquinas lineares 

mas também das assim chamadas máquinas rotativas. Como os dois tipos de 10 

máquinas são em geral conhecidos, dispensaremos uma descrição mais detalhada 

das mesmas. A seguir, seguem ilustradas, nas figuras, somente as máquinas 

rotativas, sem que o escopo da presente invenção se restrinja a essas máquinas. 

O processo de alimentação e descarga dos vasilhames a serem tratados, como por 

exemplo frascos, latas ou caixas de papelão, nessas máquinas de tratamento, é 15 

realizado, em geral, por transportadores de esteira única, sendo que a entrega 

entre o transportador e máquina de tratamento, ou entre máquina de tratamento e 

o transportador é feita com auxílio das já conhecidas estrelas de alimentação e 

descarga. 

Destacou-se como extremamente vantajoso agrupar as estrelas de alimentação e 20 

descarga e os elementos para a conexão mecânica dessas estrelas, pelo menos 

uma das máquinas previstas de tratamento de vasilhames, dentro da assim 

chamada   mesa  dianteira.  Neste  caso,  também   outros  elementos,  como  por  
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REIVINDICAÇÕES 

1. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20) com uma 

mesa dianteira para o tratamento de vasilhames, tais como, por exemplo, 

frascos, latas, embalagens de papelão e recipientes similares feitos de vidro, 

plástico ou papelão, caracterizadas pelo fato de que a mesa dianteira 5 

consiste essencialmente em elementos de união (13) que constituem pelo 

menos elementos de alojamento (14) para elementos de transporte de 

vasilhames (15) da máquina de tratamento de vasilhames (18, 19, 20) e/ou 

conectam entre si duas ou mais máquinas de tratamento de vasilhames (18, 

19, 20), em que:  10 

- os elementos de união (13) conectam entre si, por um lado, as máquinas 

de tratamento de vasilhames (18, 19, 20) e são, para tal fim, conectados 

entre ou aos anéis de escoramento (21) das máquinas de tratamento de 

vasilhames (18, 19, 20) e, por outro lado, alojam os respectivos elementos 

de transporte de vasilhames (15) ou oferecem a estes possibilidades de 15 

fixação, e em que:  

- superfícies externas superiores dos elementos de união (13) são 

configuradas não com orientação horizontal, mas sim com orientação 

oblíqua ou inclinada e/ou são configuradas como superfícies abauladas 

convexas circulares ou curvilíneas. 20 

2. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com a reivindicação 1, caracterizadas pelo fato de que, no caso dos 

elementos de transporte de vasilhames (15), tratam-se de estrelas de 
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transporte (15) e/ou roscas de alimentação e/ou guias de vasilhames e/ou 

esteiras transportadoras. 

3. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizadas pelo fato 

de que, no caso dos elementos de transporte de vasilhames, tratam-se de 5 

estrelas de transporte (15) e/ou roscas de alimentação e/ou guias de 

vasilhames e/ou esteiras transportadoras. 

4.  Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações de 1 a 3, caracterizadas pelo fato de 

que os elementos de união (13) conectam entre si uma enxaguadora (18), 10 

uma enchedora (19) e os respectivos elementos de transporte de 

vasilhames. 

5. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações de 1 a 4, caracterizadas pelo fato de 

que os elementos de união (13) conectam entre si uma enchedora (19) e 15 

uma tapadora (20) e os respectivos elementos de transporte de vasilhames. 

6. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizadas pelo fato 

de que os elementos de união (13) conectam entre si as máquinas de 

tratamento de vasilhames e/ou os elementos de transporte de vasilhames 20 

pelo menos parcialmente em forma de um triângulo. 

7. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizadas pelo fato 
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de que os elementos de união (13) são dispostos em diversos planos 

verticais. 

8. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizadas pelo fato 

de que os elementos de união (13) se estendem sobre vários planos 5 

verticais. 

9. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 7 ou 8, caracterizadas pelo fato de 

que elementos de união (13) dispostos em vários planos verticais são 

conectados entre si por meio de escoramentos verticais (17). 10 

10. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizadas pelo fato 

de que em pelo menos uma extremidade dos elementos de união (13) são 

providos elementos para o alinhamento e/ou ajuste dos elementos de união 

(13) e/ou das máquinas de tratamento de vasilhames. 15 

11. Máquinas de tratamento de vasilhames (18, 19, 20), de acordo 

com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizadas pelo fato 

de que nos elementos de união (13) são fixados direta ou indiretamente 

elementos para o revestimento ou isolamento das máquinas de tratamento 

de vasilhame (18, 19, 20). 20 
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Figura 1 
 
 
 
 

Petição 870170060963, de 21/08/2017, pág. 11/14



 
 

2/4

Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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