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Situação inicial
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Os sistemas de garras fazem parte de um sistema robótico de alta dinâmica.
Ao mesmo tempo, as garras devem ser projetadas rigidamente e otimizadas
em termos de peso.



Efeitos de força
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Devido à aceleração e desaceleração do robô, os componentes da pinça estão sujeitos 
a forças em constante mudança.
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Planejamento da trajetória
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O planejamento da trajetória do robô tem uma influência crítica no comportamento 
de vibração da garra.
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Vibrações
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Por meio de uma trajetória do robô mal programado ou de um projeto
inadequado de estrutura de base rígida, podem ocorrer vibrações na garra, que
têm um efeito negativo nos componentes da garra e podem levar a uma falha
prematura.



Gravação e avaliação com o TREC
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Para uma classificação da trajetória do robô e da garra durante o processo de 
execução (Run at Rate), os acelerômetros autônomos são aplicáveis.

Registro de acelerações no sistema de garrasTREC- Sensor de aceleração 
com servidor web próprio

Avaliação dos valores de aceleração no 
Smartphone, Tablet ou Notebook
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Registro de acelerações no sistema de garras

TREC System
TREC -system

EGBE System
EGBE -system

Além do sistema de medição TREC auto-suficiente, a TÜNKERS também oferece 
um sistema EGBE que será instalado no sistema de garras.

TREC e EGBE

WIFI
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Avaliação
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Avaliação das curvas de aceleração com conclusão de:
• Cargas reais e picos de carga
• Propriedades de vibração
• Qualidade e potencial para otimização da estrutura de programação/garra do 

robô
• Detecção precoce de falha de material e detecção de defeitos estruturais 

invisíveis, por ex. depois de um acidente



Folha de Dados
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Folha de Dados
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Kontakt
Contact

112018 TÜNKERS Maschinenbau GmbH

TÜNKERS Maschinenbau GmbH

Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102-45 17-0
Telefax +49 (0) 2102-45 17-9999

E-Mail info@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

YouTube

https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
http://www.tuenkers.de/
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