Management
Precizia şi randamentul modulului
translaţiei pe verticală a roboţilor industriali

C

oncepţia modulară a roboţilor industriali are
un loc bine definit în construcţia acestora,
deoarece oferă următoarele avantaje:
- adaptarea construcţiei robotului la operaţia de
executat;
- diversificarea
tipurilor
constructive
prin
combinarea unităţilor modulare;
- reducerea
cheltuielilor
necesare
realizării
robotului, comparativ cu tipurile standard;
- restructurarea rapidă, comodă şi ieftină a robotului
pentru o altă operaţie, când este asigurată
interschimbabilitatea unităţilor modulare;
- calculul şi construcţia roboţilor pot fi efectuate de
colective independente, fiecare ocupându-se de un modul.
Roboţii de construcţie modulară sunt constituiţi, în
principiu, din module de translaţie, module de rotaţie,
module de orientare, dispozitive de prehensiune şi elemente
de legătură. Prin asamblarea în diferite moduri a acestor
module rezultă arhitecturi variate de roboţi, în funcţie de
aplicaţia concretă în care vor fi folosiţi.
Mişcarea de translaţie este obţinută cu ajutorul
sistemelor hidraulice şi a mecanismelor de tip şurub-piuliţă
acţionate, în principal, de motoare electrice de curent
alternativ. La modulele de translaţie pe verticală şi la cele
de translaţie a dispozitivului de prehensiune ce poate fi
utilizată şi acţionarea electrică cu motoare electrice de
curent continuu. Când se folosesc mecanisme şurub-piuliţă,
mişcarea de rotaţie se transmite de la motor la şurub prin
intermediul unui reductor cilindric. Pentru a asigura
deplasarea unor sarcini mari cu precizie ridicată se
utilizează şurub cu bile cu două piuliţe, montate rigid cu
ansamblul mobil al modulului. Piuliţele preiau mişcarea de
la şurubul cu bile şi o transmit, sub formă de mişcare de
translaţie, ansamblului mobil. Poziţia acestuia este
controlată de un traductor, montat la capătul şurubului cu
bile prin intermediul unui cuplaj electric, care, pe lângă
transmiterea mişcării traductorului, are şi rolul de a proteja
axul acestuia de vibraţiile sistemului.
Când precizia de poziţionare este mai mică de
0,1 mm, şurubul de bile este antrenat de un motor
electrohidraulic rotativ pas cu pas, care permite, totodată,
legarea relativ simplă a modulului la un sistem de comandă
cu microprocesor. Montarea traductorului pe elementul de
ieşire al lanţului cinematic, asigură precizia poziţionării
ansamblului mobil.
Pentru scăderea forţei de frecare, şi implicit a uzurii,
şi creşterea rigidităţii ansamblului, în construcţia roboţilor
se folosesc elemente mecanice care înlocuiesc frecarea de
alunecare cu cea de rostogolire.
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Rigiditatea ansamblului se măreşte şi prin folosirea a
două piuliţe, micşorarea jocurilor şi introducerea
pretensionărilor la transmisii. Când se utilizează două
piuliţe creşte şi precizia transmiterii mişcărilor.
Jocul axial al mecanismului şurub cu bile-piuliţă
influenţează direct asupra preciziei poziţionării ansamblului
mobil. El se calculează cu relaţia :
dc - db
Jαx = 
(1)
2 cos θ
unde: dc – este diametrul arcului de cerc al căii de rulare;
db – diametrul bilei;
θ – unghiul de contact dintre bilă şi calea de rulare.
Diametrul arcului de cerc al căii de rulare a bilelor
este egal cu:
dc = (1,03 ÷ 1,05) db

(2)

Diametrul bilei depinde de pasul filetului p, prin
relaţia:
db = (0,55 ÷ 0,65) p
Introducând

(3)

relaţiile (2) şi (3) în relaţia (1) se

obţine:
p
Jαx = (0,0165 ÷ 0,0325) 
2 cos θ

(4)

Relaţia (4) arată că jocurile din mecanism depind de
pasul filetului şurubului şi de unghiul de contact dintre bile
şi calea de rulare. Pe măsură ce acestea cresc, cresc şi
jocurile din sistem. Literatura de specialitate recomandă ca
pasul filetului şurubului să aibă valoarea cuprinsă între
8 şi 12 mm, iar unghiul de contact dintre bile şi calea de
rulare să fie între 300 şi 450 .
Când pasul filetului se înscrie între valorile
menţionate şi θ = 300, jocul axial aparţine intervalului
[0,0763, 0,2254], iar pentru θ = 450, jocul axial aparţine
intervalului [0,0936,0,2766]. Cele două intervale arată că
pentru pasul de 12 mm se obţine cel mai mare joc. De
aceea, la proiectarea roboţilor industriali utilizaţi la operaţii
de producţie precise, cum sunt sudarea şi montajul, la care
se cere precizie mare de poziţionare a braţului care poartă
elementul de prehensiune (mai mică de 0,1 mm) este
indicat ca:
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- pentru calculul diametrului bilei şi al arcului de
cerc al căii de rulare să se aleagă limitele inferioare ale
coeficienţilor de multiplicare;
- pasul filetului sa fie egal cu 8 mm;
- unghiul de contact dintre bile şi calea de rulare θ ∈
[300 ÷ 450].
Dacă, totuşi, se alege pasul filetului egal cu 10 mm
unghiul θ nu trebuie să fie mai mare de 340; jocul axial, în
acest caz, aparţine intervalului [0,0954,0,0995].
Pentru operaţii care nu necesită precizie mare de
poziţionare, cum sunt manipularea, vopsirea, sortarea, nu se
impun restricţii.
Randamentul mecanismului şurub-piuliţă cu bile se
calculează cu relaţia :
tg β
η = 
(5)
tg(β + ϕr)
unde β este unghiul de înclinare al elicei filetului;
ϕr - unghiul de frecare de rostogolire.
Relaţia (5) arată că randamentul creşte o dată cu
scăderea unghiului de frecare de rostogolire, a cărui valoare
este egală cu:
2. f
(6)
ϕr = arctg 
db sinθ
unde f este coeficientul de frecare de rostogolire, cu valori
cuprinse între 0,008 şi 0,009.
Pe măsură ce diametrul bilei şi unghiul θ cresc,
unghiul de frecare scade. Valoarea cea mai mică a
unghiului de frecare se obţine pentru pasul de 12 mm,
coeficientul de multiplicare a pasului de 0,65, unghiul
θ = 450 şi coeficientul de frecare egal cu 0,008. Această
valoare este de aproximativ 10′.
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La alegerea valorilor pasului filetului şi unghiului de
contact dintre bile şi calea de rulare, determinantă este
destinaţia robotului.
Unghiul de frecare scade prin micşorarea
coeficientului de frecare, ceea ce se realizează prin folosirea
unui sistem de ungere adecvat, care conduce şi la
preîntâmpinarea gripării şi reducerea uzurii.
Pentru creşterea randamentului întregului modul,
deplasarea acestuia de-a lungul coloanelor se realizează cu
ajutorul ghidajelor cu bile.
Din cele prezentate reiese faptul că precizia
modulului de translaţie pe verticală a roboţilor industriali se
măreşte prin alegerea unor valori ale caracteristicilor
constructive care micşorează jocul, utilizarea unui
mecanism şurub-piuliţă cu bile dotat cu două piuliţe,
efectuarea unei bune reglări a componentelor ansamblului
şi asamblarea şurubului în corpul modulului prin
intermediul lagărelor de rostogolire care preiau forţa axială
ce acţionează asupra acestuia, eliminându-se solicitarea la
flambaj.
De asemenea, reiese faptul că randamentul
modulului creşte prin înlocuirea frecării de alunecare cu cea
de rostogolire şi folosirea unei ungeri eficiente, ceea ce va
micşora coeficientul de frecare.
Prof. univ. dr. ing Georgeta CUCULEANU
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