MOTOMAN-MA1400

INSTRUÇÕES

TIPO: YR-MA01400-A00 (ESPECIFICAÇÃO PADRÃO)
YR-MA01400-A01 (EIXOS SLU COM CHAVES DE FIM DE CURSO)
YR-MA01400-A10 (ESPECIFICAÇÃO PARA MONTADO NO TETO)
YR-MA01400-A11 (MONTADO NO TETO, EIXOS SLU
COM CHAVES DE FIM DE CURSO)
Após o recebimento do produto e antes da operação inicial, leia estas instruções e guarde-as para
referência futura.

INSTRUÇÕES PARA MOTOMAN
INSTRUÇÕES PARA MOTOMAN-MA1400
INSTRUÇÕES PARA DX100
MANUAL DO OPERADOR DX100
MANUAL DE MANUTENÇÃO DX100
O manual do operador DX100 acima corresponde à utilização específica.
Certifique-se de usar o manual adequado.

Peça número:
Revisão:

MANUAL NO.

164528-1CD
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OBRIGATÓRIO


Este manual de instruções destina-se a fornecer e xplicações principalmente
sobre a p arte mecânica d o MOT OMAN-MA1400 para aplicaç ão n o real
funcionamento e para man utenção e i nspeção a dequadas. Ele descr eve
segurança e m anuseio, detalhes sobre as especificações, itens necessários
à manutenção e insp eção, esclar ece as i nstruções de funcio namento e
procedimentos de man utenção. Certif ique-se de l er e c ompreender e ste
manual de instruções antes de instalar e operar o manipulador.



Itens gerais r elacionados com a s egurança estão lista dos na Seç ão 1:
Segurança do DX10 0 Instru ções. Para garantir o fu ncionamento corre to e
seguro, leia atentamente as instruções do DX100 antes de ler este manual.

CUIDADO


Alguns desenhos neste man ual são mostra dos com as tampas de pr oteção
ou protetores r emovidos para maior clar eza. Certifique-se de que todas as
tampas e protetores sejam substituídos antes de utilizar este produto.



Os desenhos e figuras deste manual são exemplos representativos. Podem
existir diferenças entre eles e o produto entregue.



A YASKAWA Motoman pode modific ar este modelo, sem avis o pr évio,
quando nece ssário, devi do à melhori a do prod uto, modificaçõ es ou
alterações nas especificações.



Caso tal modificação for feita, o número do manual também será revisto.



Caso su a cóp ia do man ual seja d anificada ou em caso de perd a, entre em
contato com uma Repr esentante do Serviço ao Cliente YASKAWA Motoman
para so licitar uma nov a cópi a. As representantes estão lista das n a
contracapa. Certifique-se de informa r a re presentante o número do ma nual
listado na capa.



A YASKAWA Motoman não se resp onsabiliza por i ncidentes result antes da
modificação não autorizada de seus produtos. A modificação nã o autorizada
anula a garantia do produto.
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Observações para um funcionamento seguro
Leia ate ntamente este m anual antes da instalação, o peração, ma nutenção ou
inspeção do MOTOMAN-MA1400.
Neste man ual, as Observaçõ es par a um fu ncionamento s eguro são c lassificadas
como “ATENÇÃO”, “CUIDADO”, “OBRIGATÓRIO”, ou “PROIBIDO”.

ATENÇÃO

CUIDADO
OBRIGATÓRIO
PROIBIDO

Indica uma situação possivelmente
perigosa que, se nã o for evi tada,
pode res ultar em morte o
u
ferimentos graves para o pessoal.
Indica uma situação possivelmente
perigosa que, se nã o for evi tada,
pode resu ltar ferimentos m enores
ou moderados ao pesso al e dan os
aos e quipamentos. T ambém pod e
ser us ado p ara alertar c ontra
práticas inseguras.
Sempre s e c ertifique de s eguir
explicitamente os itens listados sob
esta rubrica.
Nunca deve ser realizado.

Mesmo os itens descritos como “CUIDADO” podem resultar em um acidente grave
em algumas situações.
De qualquer forma, não deixe de seguir esses itens importantes.

OBS.

Para gara ntir uma oper ação segura e efic iente em todos os
momentos, não se esqueça de s eguir to das as i nstruções,
mesmo qu e não estejam designadas c om “CUIDAD O” e
“ATENÇÃO”.

iii
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ATENÇÃO
•

Antes de op erar o mani pulador, verifiq ue se a en
ergia servo est á
DESLIGADA pressionando os botões de parada de emergência na porta da
frente do DX100 e do controle de programação. Quando a energia servo for
DESLIGADA, o SERVO ON LED
no contro le de pro gramação é
DESLIGADO.

Se o circ uito de par ada d e e mergência não pud er p arar o mani pulador durante
uma em ergência, ferime ntos ou danos às máqu inas p odem ser caus ados. O
manipulador n ão deve ser utilizado se os botões de par ada de emerg ência nã o
estiverem funcionando.
Figura : Botão de parada de emergência

•

Uma vez que o botão d e pa rada d e emerg ência é lib ertado, retire da c élula
todos os ite ns que p odem i nterferir o fun cionamento do mani pulador. Em
seguida, LIGUE a energia servo.

O movimento involuntário ou inesperado do manipulador pode resultar em lesão.
Figura : Liberação da Parada de Emergência
GIRE

•

Observe as seguintes precauções ao realizar operações de ensino dentro da
amplitude máxima do ponto P do manipulador.

- Observe o manipulador pela frente da frente, sempre que possível.
- Sempre siga o procedimento de funcionamento pré-determinado.
- Certifique-se de ter um lugar seguro para se refugiar em caso de
emergência.
O funcionamento impróprio ou não intencional do manipulador pode resultar em
lesões.
•

Certifique-se de que nenhuma pessoa esteja presente na amplitude máxima
do ponto P do manipulador e que você esteja em um local seguro antes de:

- Ligar a energia do DX100.
- Mover o manipulador com o controle de programação.
- Acionar o sistema no modo de verificação.
- Realizar operações automáticas.
Se alguém entrar na amplitude máxima do ponto P do manipulador durante o seu
funcionamento poderá sofrer lesões. Sempre pressione o botão de parada de
emergência imediatamente se houver algum problema.
Os botões de parada de emergência estão localizados à direita da porta da frente
do DX100 e no controle de programação.

iv
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CUIDADO
•

•

Realize os procedimentos de inspeção a seguir antes de ensinar como usar o
manipulador. Caso enc ontre pr oblemas, cons erte-os imed iatamente, e
certifique-se d e que tod os os outros pro cessos nec essários ten ham sido
realizados.
- Verifique se há problemas na movimentação do manipulador.
- Verifique se há danos no isolamento e revestimento de fios externos.
Sempre coloque o controle de programação de volta no gancho, no gabinete
do DX100 após o uso.

O controle d e program ação pod e ser da nificado se fo r dei xado n a área d e
trabalho do manipulador, no chão, ou próximo às instalações.
•

Leia e e ntenda a E xplicação de R ótulos de Adv ertência nas i nstruções do
DX100 antes de operar o manipulador:

Definição dos termos frequentemente usados neste manual
O manipulador MOTOMAN é um produto robótico industrial YASKAWA.
O MOTOMAN geralmente consiste em um controlador, controle de programação, e
cabos de alimentação.
Neste manual, os equipamentos são designados conforme abaixo:
Equipamentos

Designação Manual

Controlador DX100

DX100

Controle de programação DX100

Controle de programação

Cabo entre o manipulador e o
controlador

Cabo do manipulador
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Explicação de etiquetas de advertência
As etiquetas de advertência a seguir estão anexadas ao manipulador.
Sempre siga as advertências nos rótulos.
Além disso, uma eti queta d e i dentificação com as i nformações imp ortantes é
colocada no c orpo do ma nipulador. Antes de o perar o m anipulador, co nfirme o
conteúdo.
Figura : Localização das etiquetas de advertência

ETIQUETA DE AVISO B
ETIQUETA DE AVISO

ETIQUETA DE AVISO A

PLACA COM NOME

ETIQUEDA DE AVISO A:

PLACA COM NOME

ATENÇÃO
TIPO
CARGA ÚTIL

MASSA

PEDIDO Nº.

DATA

Nº DE SÉRIE.

Peças que
se
deslocam parts
podem causar
lesões

ETIQUEDA DE AVISO B:

ATENÇÃO
Não entre
Máquinas
Área de trabalho
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Confirmação do Produto
Confirmação do Conteúdo

Confirmação do produto

CUIDADO


Confirme s e o manip ulador e o D X 10 0 têm o mesmo número de p edido.
Cuidados especiais d evem ser tom ados ao se instalar m ais de um
manipulador.

Se os números não corres ponderem, os mani puladores podem não funcionar
como esperado e causar ferimentos ou danos.

1.1

Confirmação do conteúdo
Confirme o conteúdo da entrega quando o produto chegar.
Entrega p adrão i nclui os q uatro itens a se guir (i nformações sobr e o co nteúdo de
mercadorias opcionais são entregues separadamente):
• Mani pulador
• D X 100
• Contro le de programação
• Cabos do manipulador (2 cabos entre o DX 100 e o Manipulador)

1-1
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1.2

Confirmação do Produto
Confirmação do Número do Pedido

Confirmação do Número do Pedido
Verifique se o número do pedido do manipulador corresponde ao do DX 100. O
número do pedido encontra-se na etiqueta, conforme mostrado abaixo.
Fig. 1-1: Localização das etiquetas do número do pedido

Etiqueta (Aumentada)

O MANIPULADOR E O CONTROLADOR
DEVEM TER O MESMO NÚMERO DE PEDIDO

PEDIDO Nº.

(a) DX 100(Visão frontal)

1-2

Verifique se o manipulador
E o DX 100 têm o mesmo
número de pedido

(b) Manipulador (Visão lateral)
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Transporte
Parafusos de Transporte e Suporte

Transporte

CUIDADO
•

Somente pess oal autoriz ado deve apl icar eslin ga e o perar g uindaste ou
empilhadeira.
A não observância desta precaução pode resultar em ferimentos ou danos.
• Evite vibrações ou choques durante o transporte.
O sistema consiste de componentes de precisão; a não observação desta
precaução pode afetar negativamente o desempenho.

2.1

Método de transporte
 O manipu lador pesa a proximadamente 1 35 kg, inclui ndo os
parafusos de transporte e os suportes. Use um cabo resistente
o suficiente para suportar o peso.

OBS.

 Monte os par afusos de trans porte e sup ortes ao transp ortar o
manipulador.
 Evite col ocar força e xterna na u nidade d e braç o o u m otor
quando transp ortar por gui ndaste, empi lhadeira, ou ou tros
equipamentos.

2-1

HW0484969

164528-1CD

2
2.1

MA1400

2.1.1

Transporte
Método de transporte

Usando guindaste
Como r egra g eral, o man ipulador deve ser levantado p or um gu indaste com do is
cabos ao removê-lo da embalagem e movê-lo. Certifique-se de que o manipulador
esteja fi xado c om os p arafusos d e tra nsporte e s uportes de tra nsporte, antes, e
levante-o na posição mostrada na Fig. 2-1 Posição de transporte.
Fig. 2-1: Posição de transporte
Suporte de transporte

Visão A

Soquete sextavado
parafuso M10x2
Suporte de transporte

2.1.2

Usando empilhadeira
Ao utilizar uma empilhadora, o manipulador deve ser fi xado sobre um palete com
parafusos d e transporte con forme mostrad o na Fig. 2-2 Usando empilhadeira.
Insira g arras s ob o palete e levante-o. O p alete deve s er resistente o suficie nte
para su portar o manip ulador. Transporte o mani pulador le ntamente com a devi da
cautela, a fim de evitar capotagem ou derrapagem.

2-2
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Transporte
Parafusos de Transporte e Suporte

Fig. 2-2: Usando empilhadeira

Pasafuso M16 (4 furos)
Palete

Entradas da garra da
empilhadeira

2.2

Parafusos de transporte e suportes
O manipulador vem com dois parafusos de transporte e um suporte de transporte.
(Veja a fig. 2-3 Parafusos de transporte e suportes.)

Fig. 2-3: Parafusos de transporte e suportes
Suporte de transporte

Soquete sextavado
parafuso M10
(2 roscas)

Visão frontal

Visão lateral

• Os parafusos de transporte e suporte são pintados de amarelo.
• O suporte de transporte deve ser fixado com os parafusos de cabeça soquete
hexagonal M10 (2 parafusos).
OBS.

Antes de LIGAR a energia, certifique-se de que os parafusos de
transporte e suportes for em removi dos. Os parafu sos de
transporte e suportes devem ser guardados para uso futuro, caso
o manipulador precise ser deslocado novamente.

2-3
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Instalação

Instalação

ATENÇÃO
•

Instale a proteção

A não observância desta precaução pode resultar em ferimentos ou danos.
•

Instale o ma nipulador em um local onde o b raço completamente estendido e
a ferramenta não atingirá a parede, proteção, ou controlador.

A não observância desta precaução pode resultar em ferimentos ou danos.
•

Não in icie o mani pulador ou mesmo LIGUE a ener
firmemente.

gia antes de a ncorá-lo

O manipulador pode tombar e causar ferimentos ou danos.
•

Ao montar o manipulador na parede, a seção de base deve ter força e rigid ez
suficiente par a suportar o pe so do m anipulador. Al ém dis so, é nec essário
considerar as contramedidas para impedir que o manipulador caia.

A não observância destas precauções pode resultar em ferimentos ou danos.

CUIDADO
•

Não instale o u oper e o m anipulador que e steja d anificado ou c om falta d e
peças.

A não observância desta precaução pode resultar em ferimentos ou danos.
•

Antes de LIGAR a energia, certifique-se de que os parafusos de transporte e
suportes mostrados na Fig. 2-3 Parafusos de transporte e suportes na página
2-3 sejam removidos.

A não observância d esta p recaução pode resu ltar em dan os às
condução.

3-1
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3.1

Instalação de proteção
Para g arantir a seg urança, certifique-se d e instalar pr oteção. El a evita aci dentes
imprevistos c om pessoa l e d anos aos e quipamentos. Co nsulte a clá usula cita da
para mais informações e orientação:
Responsabilidade de proteção (ISO10218)
O usuári o d e um man ipulador o u sistem a de r obô d eve asse gurar que as
proteções sej am fornecid as e usa das d e a cordo com as Seções 6, 7 e 8 desta
norma. O me io e o grau de pr oteção, incluindo quaisquer despedimentos,
correspondem diretamente ao tipo e nível d e risco apresentado pelo sist ema d e
robô, co erente com a a plicação d o ro bô. Proteção pode incl uir, entr e outros,
dispositivos d e pr oteção, b arreiras, bar reiras de intertr avamento, proteção de
perímetro, barreiras de sensibilização e sinais de conscientização.

3.2

Procedimentos de montagem para Base do Manipulador
O manip ulador deve s er fi rmemente m ontado em um a pl aca de base ou
fundamento re sistente o sufic iente p ara su portar o man ipulador e resistir a força s
de repulsão durante a aceleração e desaceleração.
Construir uma base sól ida c om a es pessura ad equada p ara res istir a f orças d e
repulsão má ximas do mani pulador, referen tes à tabela 3-1 Forças de repulsão
máximas do manipulador na parada de emergência e tabela 3-2 Torque de
resistência na operação.
Um achatam ento da pl aca de bas e dev e ser mantido a 0,5 mm ou menos:
achatamento i nsuficiente da superfície de instalaç ão po de deform ar a forma d o
manipulador e afetar suas h abilidades funcionais. Monte a base d o mani pulador
conforme indicado no capítulo 3.2.1 “Exemplo de Montagem”.
Tabela 3-1: Forças máximas de repulsão do manipulador na parada de
emergência
Torque máximo em rotação horizontal
3800 N·m
(Direção de movimento do eixo-S)
(390 kgf·m)
Torque máximo em rotação vertical
3500 N·m
(Direção de movimento dos eixos-LU)
(357 kgf·m)

Tabela 3-2: Torque de resistência na operação
Torque de resistência em operação horizontal
(Direção de movimento do eixo-S)
Torque de resistência em operação vertical
(Direção do movimento de eixos-LU)

3-2

900 N·m
(93 kgf·m)
1500 N·m
(158 kgf·m)
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3.2.1

3
Instalação
3.2 Montagem do Manipulador na Placa de Base

Exemplo de Montagem
Para o primeiro processo, ancore a placa de base com firmeza no chão. A placa de
base deve ser sulcada e dur ável para evit ar desl ocamento do m anipulador o u d o
dispositivo d e fixação. Recomenda-se preparar uma pl aca d e b ase d e 40 mm o u
de maior espessura, e chumbadores M16 ou de tamanho maior.
A base d o manipulador tem quatro furos de montagem; fixe firm emente a base do
manipulador à placa de base com quatro parafusos sextavados M16 (recomendase 50 mm d e comprimento). Em seguida, fixe a base do manipulador na placa de
base. Aperte os parafusos sextavados e parafusos de fixação firmemente para que
não soltem durante a operação.
Consulte a Fig. 3-1 Montagem do Manipulador na Placa de Base na página 3-3.
Fig. 3-1: Montagem do Manipulador na Placa de Base

Parafuso de cabeça sex tavada M16 (4
parafusos)
Arruela de mola
Arruela
Base do manipulador
Placa de base

Ou maior
Base do manipulador
Parafuso de ancoramento (M16 ou maior)
Placa de base

(2 furos)

Placa de base

Visão A

3-3
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3.3

Tipos de Montagem
O MOT OMAN-MA1400 está dispo nível e m três tipos: tipo monta
do no p iso
(padrão), mon tado na parede e montad o no teto. Para os tipos mont ados n a
parede e no teto, os três pont os listados abaixo são diferentes do tipo montado no
piso.
O manipulador do tipo montado no teto é: YR-MA01400-A10, A11.
• Faixa de operação do eixo-S
• Fixação da base do manipulador
• Precauções para evitar que o manipulador caia

3.3.1

Faixa de operação do eixo-S
Para o tipo montado na parede, a faixa de operação do eixo-S é de ± 30°. (Defina antes do
embarque.)

3.3.2

Fixação da base do manipulador
Para os tipos montados na parede e no t eto, certifique- se de usar q uatro parafus os de
cabeça de soquete sextavadas M16 (resistência à tração: 1200 N/mm2 ou maior) para fixar
a base do manipulador. Use um torque de 206 N·m ao apertar os parafusos.

3.3.3

Precauções para evitar que o manipulador caia
Em caso d e i nstalação d os ti pos mo ntados na p arede e te to, para g arantir a se gurança,
certifique-se de tomar medidas preventivas para a seção de base do manipulador contra a
queda. Consulte a Fig. 3-2 “Precaução contra quedas” para mais detalhes.
Fig. 3-2: Precaução contra queda

Base do manipulador

Suporte para prevenção de
queda
Parafuso de cabeça sextavada
Parafuso M16 (4 furos)
(Resistência a tração: 1200 N/mm2 ou mais)
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OBS.

3.4

No c aso de utilizar o tipo monta do na par ede o u no teto,
especifique o tipo para a
Yaska wa ao fazer um pedi
do.
Certifique-se de e ntrar em c ontato com o seu re presentante
Yaskawa (lista do n a co ntracapa deste ma nual d e i nstruções)
para executar uma instalação na parede/teto no local.

Localização
Quando o manipulador for instalado, é necessário satisfazer as seguintes
condições ambientais:
• Temperatura ambiente: 0° a +45°C
• Umidade: 20 a 80% RH (em temperatura constante)
• Sem pó, fuligem ou água
• Sem gases ou líquidos corrosivos ou gases explosivos
• Sem vibração excessiva (aceleração de vibração: 4,9 m/s2 [0,5 G] ou menor)
• Sem ruído elétrico excessivo (plasma)
• Nivelamento para a instalação: 0,5 mm ou menor

3-5

HW0484969

MA1400

4

164528-1CD

4
Cabeamento
4.1 Aterramento

Cabeamento

ATENÇÃO
•

Resistência de terra deve ser de 100 Ω ou menor.

O não cumprimento desta precaução pode resultar em incêndio ou choque
elétrico.
•

Antes de passar a fiação, certifique-se de desligar o fornecimento de energia
primário, e colocar um sinal de alerta. (ex. NÃO LIGUE A ENERGIA.)

O não cumprimento desta precaução pode resultar em incêndio ou choque
elétrico.

CUIDADO
•

As ligações de cabos devem ser realizadas por pessoal autorizado ou
certificado.

O não cumprimento desta precaução pode resultar em incêndio ou choque
elétrico.

4.1

Aterramento
Siga as normas de instalação elétrica e regulamentos de fiação para aterramento.
Recomenda-se um fio terra de 5,5 mm2 ou maior
Consulte a Fig. 4-1 Método de aterramento na página 4-2 para conectar a linha de
terra diretamente ao manipulador.

OBS.

•

Nunca use esta partilha de cabo com linhas terrestres ou
outros eletrodos de aterramento para outros dispositivos de
energia elétrica, potência de motor, solda, etc.

•

Quando dutos metálicos, conduites metálicos, ou suportes de
distribuição forem usados para aterramento do cabo, aterre de
acordo com as Normas Técnicas de Equipamentos elétricos.
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Fig. 4 - 1: Método de aterramento

Seção A – A’
Ou maior

Parafuso M8 (para aterramento)
Entregue com o manipulador

4.2

Conexão de cabo
Dois c abos d o man ipulador são entregues com o m anipulador, um cabo do
codificador (1BC) e um cabo de alimentação (2BC). (Consulte a Fig. 4-2 Cabos do
manipulador na página 4-3)
Ligue estes c abos do man ipulador à base d e co nectores d o ma nipulador e
conectores no DX100. Consulte a Fig. 4-3 (a) Conectores do cabo do manipulador
(Lado do manipulador) na página 4-4 e Fig. 4-3 (b) Conexão do cabo manipulador
(DX100 lado) na página 4-4.

4.2.1

Conexão ao Manipulador
Antes d e l igar do is ca bos a o ma nipulador, verifiq ue os números em a mbos os
cabos e conectores do manipulador na base do conector do manipulador. Ao ligar,
ajuste as posições de conectores de cabo para as principais posições da chave do
manipulador, e insira os cab os na or dem de 2BC, e ntão 1BC, e col oque ca da
alavanca para baixo até ouvir um clique.

4.2.2

Conexão ao DX100
Antes de li gar dois cab os ao DX10 0, verifiq ue os n úmeros n os cabos d o
manipulador e nos con ectores do D X100. A o co nectar, i nsira os ca bos n a or dem
do X21, então X11, e baixe cada alavanca até que clique.
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4.2 Conexão do Cabo

Fig. 4 - 2: Cabos do manipulador

Lateral do DX100

Lateral do Manipulador

Cabo do codificador

Lateral do DX100

Lateral do Manipulador

Cabo de energia
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4.2 Conexão de cabos

Fig. 4-3(a): Conectores do cabo do manipulador (Lado do manipulador)

Detalhes do conector
(Lateral do
manipulador)

Fig. 4-3(b): Conexão do cabo do manipulador ao DX100
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Especificações básicas
5.1

Especificações básicas

Tabela 5-1: Especificações básicas1
Modelo do Item

Modelo

MOTOMAN-MA1400

Aplicação

Soldagem de arco

Estrutura Verticalm

ente articulado

Grau de liberdade

6

Carga útil

3 kg

Repetibilidade2) ±0,08
Amplitude de movimento

Velocidade máxima

Momento permissível 3)

mm
Eixo-S (girar)

±170°

Eixo-L (braço inferior)

+ 155°, -90°

Eixo-U (braço superior)

+ 190°, -175°

Eixo-R (rolo de pulso)

±150°

Eixo-B (ritmo de
pulso/guinada)

+ 180°, -45°

Eixo-T (torção de pulso)

±200°

Eixo-S

3,84 rad/s, 220°/s

Eixo-L

3,49 rad/s, 200°/s

Eixo-U

3.84 rad/s, 220°/s

Eixo-R

7.16 rad/s, 410°/s

Eixo-B

7.16 rad/s, 410°/s

Eixo-T

10.65 rad/s, 610°/s

Eixo-R

8.8 N·m (0.9 kgf·m)

Eixo-B

8.8 N·m (0.9 kgf·m)

Eixo-T

2.9 N·m (0.3 kgf·m)

Inércia permissível (GD2/4) Eixo-R

0.27 kg·m2

Eixo-B 0.27

kg·m2

Eixo-T 0.03

kg·m2

Massa aproximada
Condições ambientais

130 kg
Temperatura

0°C a 45°C

Umidade

20 a 80% RH (sem condensação)

Aceleração de vibração

4,9 m/s2 ou menor (0,5 G)

Outros

Sem gases ou líquidos corrosivos ou gases
explosivos. Sem exposição à água, óleo, ou poeira.
Sem ruído elétrico excessivo (plasma)

Requisitos de alimentação
1
2
3

1,5 kVA

Unidades SI são usadas nesta tabela. No entanto, unidade gravitacional é usada em ( ).
De acordo com a ISO9283
Consulte a Tabela 6.1 Carga de pulso permitida na página 6 - 1 para obter detalhes
sobre o momento de inércia permitido
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Especificações básicas
Nomes das Peças e Eixos em Funcionamento

Nomes das peças e eixos em funcionamento
Fig. 5-1: Nomes das peças e eixos em funcionamento

Braco-U

Flange de pulso

Braço-L

Cabeça-S

Base do manipulador

5.3

Dimensões da base do manipulador
Fig. 5-2: Dimensões da base do manipulador

(2 furos)

(4 furos)

View A
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5.4

Dimensões e amplitude máxima do ponto P
Fig. 5-3(a): Dimensões e amplitude máxima do ponto P (YR-MA01400- A00,A01)

Amplitude máxima do
ponto P

5-3

HW0484969

164528-1CD

MA1400

5
5.4

Especificações básicas
Dimensões e Amplitude máxima do ponto P

Fig. 5-3(b): Dimensões e amplitude máxima do ponto P (YR-MA01400- A10,A11)

Amplitude máxima
do ponto P

P – point
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Especificações básicas
Faixa de Operação AlterávelDimensões e Amplitude máxima do ponto P

Faixa de operação alterável
A gama de funci onamento do ei xo-S p ode ser alter ada d e acord o com a s
condições de funcionamento, conforme mostrado na Tabela 5-2 Faixa de operação
do ei xo-S. Caso alteraç ão seja necessário, entre em
contato com
um
Representante do Serviço ao Cliente Yaskawa Motoman, com antecedência.
Tabela 5-2: Faixa de Operação do Eixo-S
Item

Especificações

Faixa operacional do
Eixo-S

± 170°(padrão)
±150°
±135°
±120°
±105°
± 90°
± 75°
± 60°
± 45°
± 30°
± 15°
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Carga Admissível para o Eixo e Flange Manual
Carga Manual Permitida

Carga admissível para o eixo manual e flange manual
6.1

Carga manual permitida
A carga ma nual máxima permitida é de 3 k g. Caso se aplique força ao p unho, em
vez de carga, força nos eixos R-, B-, e T- devem estar dentro do valor mostrado na
tabela 6-1 "Mo mento e Momento Total de I nércia". Entre em c ontato c om o se u
representante Yaskawa para obter mais informações ou assistência.
Tabela 6-1: Momento e Momento Total de Inércia
Eixo
Momento N·m (kgf·m)1)
GD2/4 Momento Total de
2
Inércia kg·m
Eixo-R 8.8
(0.9)
0.27
Eixo-B 8.8
(0.9)
0.27
Eixo-T 2.9
(0.3)
0.03
1 ( ): Unidade gravitacional
Quando a car ga de vol ume for p equena, cons ulte a c lassificação de braç o d o
momento representado na Fig. 6-1 Avaliação do braço de momento.
O momento d e inérci a total admissível é cal culado q uando o mome nto e stiver no
máximo. E ntre em c ontato c om o seu re presentante Y askawa com antecedência,
quando o momento de in ércia, ou moment o de carga for pequeno e mo mento de
inércia for grande. Além disso, quando a massa da carga for combinada com uma
força e xterna, entre em contato
com seu repres entante Y askawa, com
antecedência.
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Carga Admissível para o Eixo e Flange Manual
Flange de Pulso

Fig.6 – 1: Avaliação do braço do momento

P – point
Posição
da gravidade
deMaximum
carga envelope

Centro de rotação do
eixo-R, T
Centro de rotação do
eixo-B

6.2

Flange de pulso
1.

As dimensões do flange de pulso são mostradas na Fig. 6-2 Flange de pulso.
Recomenda-se que a ligação seja montada no interior do encaixe, para que
as marcas de alinh amento sejam id entificadas. A profu ndidade de e ncaixe
deve ser de 6 mm ou menor. Conforme mo strado na fi gura abaixo, a li gação
deve ser montada no intervalo de 90 de diâmetro ou menos com até 5 mm de
altura da superfície do flange.

Fig. 6-2 Flange de pulso
Os acessórios
devem ser montados
dentro desta faixa

Orifícios roscados M4 (6 furos)
(Profundidade: 10) (Ritmo: 0.7)
A faixa de 42 dia.

Profundidade

OBS.

Lave a pintura antic orrosiva (cor sól ida) n a sup erfície d o flange
de p ulso c om um dil uente ou ó leo leve, antes d e mo ntar as
ferramentas.
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7

Aplicação do sistema
7.1

Montagem de equipamentos periféricos
As montag ens de e quipamentos per iféricos são for necidas n o e ixo-U (braç o
superior) e e ixo-S (cab eça ro tativa) co nforme mostra do na Fig. 7-1 Instalação de
Equipamentos Periféricos na página 7-2 para facilitar a instalação de aplicações do
sistema de usuários. As seg uintes condições devem ser observadas para ligar ou
instalar equipamentos periféricos.

7.1.1

Carga admissível
A carga máxima admissível no eixo-U é de 12 kg, incluindo a carga de pulso.
Por exemplo, quando a mas sa instalada no pont o de p ulso for de 3 kg, a massa,
que pode ser instalada na parte superior do braço, será de 9 kg.
A carga má xima admissíve l no ei xo-S é de 20 kg. In stale os e quipamentos
periféricos no eixo-S de modo que o momento de inércia (GD2/4) a partir do centro
de rotação do eixo-S seja de 1,25 kg/m2 ou menor.

7.1.2

Posição de instalação
Existe uma lim itação no loc al de instalação do equipamento p eriférico, conforme
mostrado na Fig. 7-1 Instalação de Equipamentos Periféricos na página 7-2 na
página seguinte.
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Fig. 7 – 1: Instalação de equipamentos periféricos

Orifícios roscados M6 (2 furos)
(Profundidade: 14) (Ritmo: 1.0)

Visão A
Orifícios roscados M8 (3 furos)
(Profundidade: 16) (Ritmo: 1.25)

Monte os equipamentos periféricos
dentro desta faixa

Monte os equipamentos
periféricos, de movo que o
centro de gravidade destes
equipamentos no braço-U
fique dentro desta faixa

Furos M10 aparafusados (4)
(Profundidade: 20) (Distância: 1.5)
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7.2

Jogo de cabos de E/S de usuário interno e linha de ar
Jogo de cabos de E/S de us uário interno (14 cabos: cabos de 0,2 mm 2 x 8, de 0,75
mm2 x 2 e 1,25 mm2 x 4), e duas linhas de ar sã o i ncorporadas no m anipulador
para o acionamento d e d ispositivos p eriféricos montado no braç o superior,
conforme m ostrado na Fig. 7-2 Conectores de jogo de cabos de E/S de usuário
interno e linha de ar.
Os pinos do conector 1 a 16 são atribuídos, conforme mostrado na fig. 7-3 Detalhes
dos números de Pinos do Conector na página 7-5 na página seguinte. As ligações
devem ser realizadas pelos usuários.
A corrente permitida para jogo de cabos
de E/S do usuário interno

3 A ou menor, para cada cabo (O valor total da
corrente para os pinos de 1 a 16 deve ser de 40
A ou menos.)

A pressão máxima da linha de ar

490 kPa (5 kgf/cm ) ou menos (A linha de ar no
interior do diâmetro: 8,0 mm e 6,5 mm)
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Fig. 7-2: Conectores de jogo de cabos de E/S de usuário interno e linha de ar

Conector para jogo de cabos de E/S do usuário interno:
JL05-2A20-29SC (conector soquete com tampa)
Prepare o conector do pino: JL05-6A20-29P

Entrada de ar: B PT3/8
com plugue de tubo
Porta de escape; A PT3/8
com plugue de tubo

Porta de escape; A PT3/8
com plugue de tubo
Entrada de ar: B PT3/8
com plugue de tubo

Visão A
Conector de jogo de cabos de E/S de usuário
interno: JL05-2A20-29PC (com tampa)
Prepare o conector JL05-6A20-29S
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Fig. 7-3: Detalhes dos números de pino conectores
Conector de jogo de cabos de E/S do usuário interno
Na base do conector

Pinos usados

(Abrir)
(Abrir)

Conector de jogo de cabos de E/S do usuário interno: 0.2mm2, 8 wires
: 0,75mm2,, 2 fios
: 1,25mm2, 4 fios

Conector de jogo de cabos de E/S do usuário interno
No braço-U

Pinos usados

(+ 24V: para sensor de choque)
(Entrada de sinal de sensor de

Conector de jogo de cabos de E/S do usuário interno: 0.2mm2, 8 fios
: 0.75mm2,, 2 fios
: 1.25mm2, 4 fios

 Para a especificação padrão, os pinos Nº 7 e Nº 8 do conector
3BC sobre o braço-U são, respectivamente, conectados com a
fonte de alimentação do sensor de choque e porta de entrada do
sinal do sensor de choque do controlador DX100.

OBS.

 Os pinos Nº 7 e Nº 8 dos respectivos conectores 3BC no lado da
base do conector e do lado do braço-U não são conectados um
com o outro
 Para a fiação, consulte a Fig. 8-3 (a) Diagrama de conexão
interna na página 8-3

Os conectores de pin os co m o mesmo n úmero (1 a 1 6), na peç a d e base de
ambos conectores e braço, estão conectados com o cabo de fio singe de 0,2 mm2,
2
2
0,75 mm ou 1,25 mm .
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Especificação de equipamentos elétricos
8.1

Posição da chave de fim de curso
As chaves de fim de c urso são opcionais. Ver Fig. 8-1 "Localização de chaves de
fim de curso". O manipulador com chaves de fim de curso excedentes dos eixos S
e L e c have de fim de curs o de interferência com eixo-LU é do tip o YR-MA01400A01 (especificação padrão) ou YR-MA01400-A11 (especificação montada no teto).
Fig. 8-1 "Localização da chave de fim de curso".

Chave de fim de curso de
interferêcia do eixo-LU
(opcional)

Interrupção da chave de
fim de curso eixo-L
(opcional)

Interrupção da chave de
fim de curso eixo-S
(opcional)
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Conexões internas
Conectores a ltamente c onfiáveis sã o eq uipados em ca da p arte d e li gação d o
manipulador, para permitir a fácil remoç ão e inst alação p ara man utenção e
inspeção. P ara o número e loc alização dos con ectores, vej a a Fig. 8-2
Localizações e números de conectores.
Diagramas p ara lig ações inte rnas do m anipulador sã o mo strados n a Fig. 8-3 (a)
Diagrama de conexão interna na página 8-3 e Fig. 8-3 (a) Diagrama de conexão
interna na página 8-4.
Fig. 8-2: Localizações e números de conectores.
3BC (para jogo de cabos de E/S do usuário interno)
No braço-U

3BC (para jogo de cabos de E/S do usuário interno)
Na base do conector

Tabela 8-1: Lista de tipos de conectores
Nome
Conector para jogo de cabos de E/S de
usuário interno na base do conector
Conector para o jogo de cabos de E/S de
usuário interno no braço-U

8–2

Tipo de conector
JL05-2A20-29PC
(JL05-6A20-29S: Opcional)
JL05-2A20-29SC
(JL05-6A20-29P: Opcional)
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Fig.8 - 3 (a): Diagrama de conexão interna

Cabo de energia

Cabo interno no eixo S

Cabo interno no
Eixo-L

< Obs.>
1. Para a especificação da chave de fim de curso, a conexão da seção A B é alterada conforme abaixo

Cabo interno no
Eixo-BT

INTERRUP; DA C.F.C EIXO-S CONECTADO A
INTERRUP. DA C.F.C DO EIXO-L CONECTADO A
C.F.C DE INTERF. EIXO-L-U CONECTADO A
INTERRUP; DA C.F.C EIXO-S CONECTADO A
INTERRUP; DA C.F.C EIXO-L CONECTADO A
C.F.C DE INTERF. EIXO-L-U CONECTADO A

Eixos SLU com Especificação de Chave de Fim de Curso
S – AXIS OVERRUN L.S. CONNECTED TO
S – AXIS OVERRUN L.S. CONNECTED TO

Eixo S com Especificação de Chave de Fim de Curso

2. Para especificação padrão, os pinos Nº.7 e 8 do conector 3BC
no braço-U são, respectivamente, ligados à fonte de alimentação do sensor de
choque e entrada de sinal do sensor de choque no controlador do DX100
Pino Nº. Porta Conectada em DX100

Eixo-S

Eixo-L

7
8

Sensor de choque da fonte de energia; +24V (1A)
Sensor de choque de sinal da porta de entrada

3. Ao conectar os pinos Nº.7 e.8 do conector 3BC
os pinos 7 e. 8 do 3BC braço-U, o contato crespo – pinos (SS1.SS2)
precisam ser substituídos conforme mostrado em
(Entre em contato com o seu representante Yaskama em caso de modificação da
fiação antes de usá-lo.)

Cabo de energia
Cabo interno
Base do conector
Braço-U

Eixo-U

Invólucro
Eixo-R

Base

Contato
Frisado - Pino

Não usado

Eixo-B

Eixo-T

PARA LAMP (OPÇÃO)
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Fig. 8-3 (b) Diagrama de conexão interna

8–4

HW0484969

164528-1CD

9
9.1

MA1400

9

Manutenção e Inspeção
Agendamento de Inspeção

Manutenção e Inspeção

[

ATENÇÃO

[

•

Antes d a m anutenção o u insp eção, certifiqu e-se de DESLIGAR o
fornecimento de energia pr incipal, e co locar um sin al de a lerta. (e x. NÃO
LIGUE A ENERGIA.)

O não cumpr imento desta precaução p ode r esultar e m cho que e létrico o u
ferimentos.

CUIDADO

[

[

•

Manutenção e inspeção devem ser realizadas por pessoal especificado.

O não cumpr imento d esta preca ução pode resultar e m choqu e el étrico ou
ferimentos.
•

Para a desmontagem ou conserto, entre em contato com o seu representante
Yaskawa.

•

O conju nto de bateri as dev e ser conect ado antes de ret irar o co nector de
detecção, durante a manutenção e inspeção.

A não observância desta precaução pode resultar na perda dos dados de posição
de origem.

9.1

Cronograma de inspeção
Inspeções adequadas sã o esse nciais, não some nte par a g arantir qu e o
mecanismo s erá ca paz de funci onar d urante um lo ngo período de te mpo, ma s
também p ara evitar pr oblemas de fu ncionamento e assegurar um fu ncionamento
seguro. Os i ntervalos d e inspeção s ão c lassificados em seis níveis, c onforme
mostrado na Tabela 9-1 Itens de Inspeção na página 9-2.
Na Tabela 9-1 Itens de inspeção na página 9-2, os i tens de i nspeção s ão
categorizados por três tipos de oper ações: op erações que p odem ser r ealizadas
por pess oal autorizado pel o u suário, operaç ões qu e serã o realiz adas p or pessoa l
treinado, e operações que serão realizadas pelo pessoal da empresa de serviços.
Somente pessoal autorizado deve realizar o trabalho de inspeção.
 O intervalo de ins peção depe nde do tempo total
funcionamento do servo.

OBS.

de

corre qu ando o
 O programa de ins peção a seguir, o
manipulador é usad o p ara aplicação de s oldadura de arco.
Se o mani pulador for usad o em outras ap licações, ou se for
usado em c ondições esp eciais, uma av aliação cas o-a-caso
será necessária.
A inspeção pode ser realizada em intervalos mais curtos se o
manipulador f or us ado co m muita freq uência para a
aplicação de manipulação, neste caso, entre em contato com
o seu representante Yaskawa.
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Tabela 9-1: Itens de inspeção (Folha 1 de 3)
Cronograma

1

Marca de alinhamento

•

Visual

Verifique a marca de alinhamento e danos na posição inicial.

•

•

•

2

Chumbo externo

•

Visual

Verifique se há danos e deterioração das ligações.

•

•

•

Limpe a área de trabalho, se houver poeira ou respingos. Verifique se há
danos e fissuras externas.

•

•

•

Licenciado

Empresa
prestadora de
serviço

Responsável por
Inspeção

Pessoal
Autorizado

24000H

Ciclo 12000

36000H

Método

Ciclo 6000 H

Ciclo 1000H

Diariamente

(Itens:

3

Área de trabalho e manipulador

•

Visual

4

Motores de eixos-S, L, U

•

Visual

Verifique se há vazamento de graxa.

•

•

•

5

•

Chave

Aperte os parafusos soltos. Troque-os se necessário.

•

•

•

6

Parafusos de montagem de placa de
base
Parafusos de montagem de protetor

•

Chave de fenda, Aperte os parafusos soltos. Troque-os se necessário.

•

•

•

7

Conector de base

•

Manual

Verifique se há conectores soltos.

•

•

•

Verifique a tensão da correia e há desgaste.

•

•

•

•

2)

8

Correias dentadas para eixos-B e T

•

Manual

9

Conjunto de cabos o e manipulador
(cabos do eixo-SLEU) (cabos do eixoRBT)

•

Multímetro Visual Verifique se há condução entre o conector principal da base e conector
intermediário com cabos manualmente. Verifique se há desgaste de mola
3
de proteção. )
4

(Substitua :

•

10

Conjunto de cabos do manipulador
(Cabos do eixo-BT)

•

Multímetro Visual Verifique se há condução entre os terminais e desgaste da mola de
3
proteção. )

•

•

•

4

Substitua )

•

11

Conjunto de bateria no manipulador

•

•

Substitua o conjunto de bateria quando o alarme de bateria soar ou o
manipulador for acionado a 36000H.

9–2
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Tabela 9-1: Itens de inspeção (Folha 2 de 3)
Operação

•

Pistola de graxa Verifique se há mau funcionamento. (Troque-os se necessário).
5)
Fornecimento de graxa (Ciclo 6000H).
Veja Par. capítulo 9.3.1 "Reposição / Troca de Graxa para o Redutor de
5
Velocidade do Eixo-S" na página 9-9. Substituir graxa ). (ciclo 12000H)
Veja Par. capítulo 9.3.1 "Reposição / Troca de graxa para Redutor de
Velocidade do Eixo-S" na página 9-9.

•

•

Pistola de graxa Verifique se há mau funcionamento. (Troque-os se necessário).
5)
Fornecimento de graxa (Ciclo 6000H).
Veja Par. capítulo 9.3.2 "Reposição/Troca de graxa
para Redutor de Velocidade do Eixo-L" na página 9-11,
capítulo 9.3.3 "Reposição/Troca de graxa para o
Redutor de velocidade do eixo-U " na página 9-13.
5)
Substituir graxa (ciclo 12000H).
Veja Par. capítulo 9.3.2 "Reposição/Troca de graxa do
Redutor de Velocidade do Eixo-L" na página 9-11,
capítulo 9.3.3 "Reposição/Troca de graxa para o
Redutor de velocidade do eixo-U " na página 9-13.
Pistola de graxa Verifique se há mau funcionamento. (Troque-os se necessário).
5)
Fornecimento de graxa (Ciclo 6000H).
Veja Par. capítulo 9.3.4 “Reposição de graxa do redutor de velocidade do
eixo-R” na página 9-15.

9–3

Licenciado

•

Empresa
prestadora de
serviço

Inspeção Carregar

Pessoal
Autorizado

Redutor de velocidade do eixo-R

36000H

14

24000H

Redutor de velo cidade do eixo L, E e
U

12000H

13

Método

6000H

Redutor de velocidade do eixo-S

Ciclo 1000H

12

Cronograma

Diariamente

Itens)

•

•

•

•

•

•
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Tabela 9-1: Itens de inspeção (Folha 3 de 3)

1
2
3
4
5

•

Método

Operação

Pistola de graxa

Verifique se há mau funcionamento. (Troque-os se necessário).
5)
Fornecimento de graxa (Ciclo 6000H).
Veja Par. capítulo 9.3.5 “Reposição de graxa do redutor de velocidade do
eixo-B” na página 9-16.

Pistola de graxa

Verifique se há mau funcionamento. (Troque-os se necessário).
5)
Fornecimento de graxa (Ciclo 6000H). Veja Par. capítulo 9.3.6 “Reposição
de graxa da engrenagem do eixo-T” na página 9-17.

•

Licenciado

Empresa
Prestadora de
Serviço

Inspeção Carregar

Pessoal
Autorizado

Revisão

36000H

17

24000H

Engrenagem do eixo-T

12000HCycle

16

6000HCycle

Redutor de velocidade do eixo-B

1000HCycle

15

Cronograma

Diariamente

Itens)

•

•

•

•

•

Números de inspeção correspondem aos números da Fig. 9-1 itens de inspeção na página 9-6.
A ocorrênc ia d e um vazam ento de gr axa i ndica a poss ibilidade de que a gra xa se infiltrou n o motor . Isto pode ca usar avar ia d o motor. Entre em contato co m seu
representante Yaskawa.
Ao verificar a condução com multímetro, conecte a b ateria ao "BAT" e " OBT" de cone ctores no la do do motor de c ada e ixo, e de pois rem ova o s conectores d o lad o
detector para cada eixo do motor. Caso contrário, a posição inicial pode ser perdida. (Consulte o capítulo 9.3.8 "Observações de Manutenção" na página 9 a 20)
Jogo de cabos do manipulador que será substituído na inspeção de 24000H.
Quanto à graxa, consulte a Tabela 9-2 Peças de Inspeção e graxa utilizada na página 9 a 5
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Tabela 9 - 2: Peças de inspeção e graxa usada
Nº.
Graxa usada
12, 13
Graxa VIGO RE Nº 0
14

Graxa harmônica 4B Nº 2

15
16

Graxa harmônica SK-1A
Graxa Alvania EP 2

Peças inspecionadas
Redutores de velocidade de
eixos-S, L, E e U
Redutor de velocidade do eixoR
Redutor de velocidade eixo-B
Engrenagem do eixo-T

Os números n a tabel a acim a correspo ndem aos númer os da Tabela 9-1 Itens de
inspeção na página 9 a 2
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Fig.9 - 1: Itens de inspeção

Obs.:
Esta figura mostra a especificação padrão
do Manipulador na posição inicial.
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Observações sobre procedimentos de manutenção

Troca de conjunto de bateria
As baterias são instaladas na posição mostrada na Fig. 9-2 Localização da bateria.
Se o a larme da b ateria s oar no D X100, substitua a b ateria de ac ordo com o
procedimento a seguir:
Fig. 9-2: Localização da bateria

Suporte
Conjunto de
bateria

Base do conector
Parafuso de
fixação da placa

Fig. 9-3: Conexão da bateria
Jogo de bateria
Antes da substituição

Veja a etapa 5 abaixo
Conector

Placa
Veja a etapa 4 abaixo
Novo jogo de bateria

1. DESLIGUE o fornecimento de energia principal do DX100.
2. Remova os parafusos de fixação da placa e a p laca na base do conector, em
seguida, puxe a bateria para fora para substituí-la por uma nova.
3. Remova a bateria do suporte da bateria.
4. Conecte a bateria nova ao conector desocupada na placa.
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5. Remova a bateria velha da placa

OBS.

Remova a bateria velha após ligar a nova, de modo que os dados
absolutos do codificador não desapareçam.

6. Monte a bateria nova ao suporte.
7.

Reinstale a placa.

OBS.

9.3

Não permita que a placa prenda os cabos ao reinstalar a placa.

Observações sobre procedimentos de reposição/troca de
graxa
Certifique-se de seg uir as in struções a baixo em re posição/troca de gra xa. A não
observância d essas preca uções po de resultar em da nos ao motor e r edutor d e
velocidade.

OBS.

 Se gr axa for adicionada, se m remov er o pl ugue/parafuso d a
abertura d e escape d e gr axa, a graxa va zará para d entro do
motor ou um v edante de óleo de um redutor de velocidade sairá,
o que pode resultar em danos ao motor. Certifique-se de remover
o plugue.
 Não instale u m conj unto, u ma man gueira, etc, na port a d e
escape de gr axa. O não c umprimento d esta instruçã o pode
resultar em danos ao motor, devido à saída da vedação de óleo.
 Certifique-se d e usar uma b omba de gra xa par a i njetar graxa.
Regule a pressão de fornecimento de ar para a bomba de massa
a 0,3 MPa ou menos, e a ta xa de in jeção de gra xa a 8 g/s ou
menos.
 Certifique-se de encher a mangueira com graxa de antemão para
evitar que o ar vaze para o redutor de velocidade.
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Reposição/troca de graxa para redutor de velocidade do eixo-S
Fig. 9-4: S-Diagrama do redutor de velocidade do eixo

Porta de escape de graxa
Plugue de cabeça sextavada PT 1/8

Entrada de graxa
Plugue de cabeça sextavada PT 1/8

OBS.

9.3.1.1

Redutor de velocidade do eixo-S

Para o manipulador montado no teto, a porta de saída de graxa e a
entrada de graxa são invertidas.

Reabastecimento de graxa (Veja a fig. 9-4: S-Diagrama do redutor de velocidade do eixo)
Reposição de graxa de acordo com o seguinte procedimento:
1. Retire os plugues de cabeça soquete sextavada PT 1/8 da entrada de graxa e
porta de escape de graxa.

OBS.

 Se a graxa for injetada com o plugue, a graxa vazará dentro do
motor e po de causar danos. Certifiqu e-se de remov er o plugue
antes da injeção de graxa.
 Não instale u m conj unto, u ma man gueira, etc, na port a d e
escape de gr axa. O não c umprimento d esta instruçã o pode
resultar em danos ao motor, devido à saída da vedação de óleo.

2. Instale uma gr axa zerk PT 1/8 na entra da d e gra xa. (A graxa Z erk é entregu e
com o manipulador.)
3. Injete a graxa pela entrada utilizando uma pistola de graxa
- Tipo de graxa:
Graxa VIGO RE Nº 0
- Quantidade de graxa:
70 cc (140 cc no 1º abastecimento)
- Pressão de abastecimento de ar
da bomba de graxa:
0,3 MPa ou menos
- Taxa de injeção de graxa:
8 g/s ou menos
4. Desloque o eixo-S por alguns minutos para descarregar o excesso de graxa.
5. Limpe a graxa dispensada com um pa no. Remova a graxa Zerk da entrada de
graxa, e r einstale os plugues na e ntrada de graxa e porta de escape de gra xa.
Antes de instalar os plugues, aplique “Three Bond”1206C na parte de torcedura
de cada plugue, em se guida, aperte o plugue com um t orque de 4,9 N·m (0,5
kgf· m).
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Troca de graxa (Veja a fig. 9-4 Diagrama do redutor de velocidade do eixo-S na página 9-9.)
1. Remova os pl ugues de c abeça se xtavada PT1/8 da entrada d e gra xa e porta
de escape de graxa.

OBS.

 Não instale um conjunto, uma mangueira, etc, na porta de
escape de graxa. O não cumprimento desta instrução pode
resultar em danos ao motor, devido à saída da vedação de óleo.
 Se a graxa for injetada com o plugue, a graxa vazará dentro do
motor e isso pode causar danos. Certifique-se de remover o
plugue antes de injetar a graxa.

2. Instale uma graxa Z erk PT 1/8 na e ntrada d a gra xa. (A gr axa Z erk é e ntregue
com o manipulador.)
3. Injete a graxa na entrada utilizando uma pistola de graxa
- Tipo de graxa:
Graxa VIGO RE Nº 0
- Quantidade de graxa:
aprox. 450 cc
- Pressão de fornecimento de ar da
bomba de graxa:
0,3 MPa ou menos
- Taxa de injeção de graxa:
8 g/s ou menos
4. A troca de graxa é concluída quando a graxa nova aparece na porta de escape
de graxa. (A graxa nova pode ser distinguida da velha pela cor.)
5. Desloque o eixo-S por alguns minutos para descarregar o excesso de graxa.
6. Limpe a graxa dispensada com um pa no. Remova a graxa Zerk da entrada de
graxa, e r einstale os plugues na e ntrada de graxa e porta de escape de gra xa.
Antes d e instalar os plugues, ap lique “T hree Bon d” 1206C p or parte de
torcedura de cada plugue, em seguida, aperte o plugue com um torque de 4,9
N·m (0,5 kgf· m).
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Reposição/troca de graxa para redutor de velocidade do eixo-L
Fig. 9-5: Diagrama do redutor de velocidade do eixo-L
Porta de escape de graxa
Plugue de cabeça sextavada PT

Braço-L

Entrada de graxa
Parafuso de cabeça sextavada M6

OBS.

9.3.2.1

Para o manipulador montado no teto, a porta de saída de graxa e a
entrada de graxa são invertidas.

Troca de graxa (Veja a Fig. 9-5: Diagrama do redutor de velocidade do eixo-L)
1. Coloque o braço-L vertical para o chão.
2. Remova o plugue de cabeça sextavada PT1/8 da porta de escape de graxa.
3. Remova o parafuso de cabeça sextavado M6 da entrada de graxa.

OBS.

 Se a graxa for injetada com o plugue, a graxa vazará dentro do
motor e isso pode causar danos. Certifique-se de remover o
plugue antes de injetar a graxa.
 Não instale um conjunto, uma mangueira, etc, na porta de
escape de graxa. O não cumprimento desta instrução pode
resultar em danos ao motor, devido à saída da vedação de óleo.

4. Instale um a g raxa Z erk A- MT6X1 na entrada d a gra xa. (A gra xa Z erk é
entregue com o manipulador.)
5. Injete a graxa pela entrada utilizando uma pistola de graxa
- Tipo de graxa:
Graxa VIGO RE Nº 0
- Quantidade de graxa:
65 cc (130 cc no 1º abastecimento)
- Pressão de fornecimento de ar da
bomba de graxa:
0.3 MPa ou menos
- Taxa de injeção de graxa:
8 g/s ou menos
6. Desloque o eixo-L por alguns minutos para descarregar o excesso de graxa.
7. Remova a gra xa Z erk d a en trada de gr axa, e reinstale o parafuso. Ant es da
instalação do parafus o, aplique “Three Bond” 1 206C n a parte d e ros ca do
parafuso. Em seguida, aperte o parafuso com um torque de 10 Nm (1,0 kgf m).
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8. Limpe a gra xa com um pa no, e reinsta le o plu gue. Antes da i nstalação d o
plugue, aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca d o plugue. Em seguida,
aperte o plugue com um torque de 4,9 N·m (0,5 kgf·m).
9.3.2.2

Troca de graxa (Veja a Fig. 9-5 Diagrama do redutor de velocidade do eixo-L na página 9-11.)
1. Coloque o braço-L vertical para o chão.
2. Remova o plugue de cabeça sextavada PT1/8 da porta de escape de graxa.
3. Remova o parafuso de cabeça sextavado M6 da entrada de graxa.

OBS.

 Se a graxa for injetada com o plugue, a graxa vazará dentro do
motor e isso pode causar danos. Certifique-se de remover o
plugue antes de injetar a graxa.
 Não instale um conjunto, uma mangueira, etc, na porta de
escape de graxa. O não cumprimento desta instrução pode
resultar em danos ao motor, devido à saída da vedação de óleo.

4. Instale um a g raxa Z erk A- MT6X1 na entrada d a gra xa. (A gra xa Z erk é
entregue com o manipulador.)
5. Injete a graxa pela entrada utilizando uma pistola de graxa
- Tipo de graxa:

Graxa VIGO RE Nº 0

- Quantidade de graxa:

aprox. 420 cc

- Pressão de fornecimento de ar da bomba de graxa:

0,3 MPa ou menos

- Taxa de injeção de graxa:

8 g/s ou menos

6. A troca de graxa é concluída quando a graxa nova aparece na porta de escape
de graxa. (A graxa nova pode ser distinguida da velha pela cor.)
7. Desloque o eixo-L por alguns minutos para descarregar o excesso de graxa.
8. Remova a gra xa Z erk d a en trada de gr axa, e reinstale o parafuso. Ant es da
instalação do parafus o, aplique “Three Bond” 1 206C n a parte d e ros ca do
parafuso. Em seguida, aperte o parafuso com um torque de 10 N·m (1,0 kgf·m).
9. Limpe a graxa com um p ano, e reinst ale o plu gue. Antes de instalar o plugue,
aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca do plugue, em seguida, aperte o
plugue com um torque de 4,9 N·m (0,5 kgf·m).
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Reposição/troca de graxa para redutor de velocidade do eixo-U
Fig. 9-6: Diagrama do redutor de velocidade do eixo-U
Braço-U

Redutor de velocidade
de eixo-U

Porta de escape de graxa
Parafuso de cabeça
sextavada M6

Entrada de graxa
Plugue de cabeça sextavada PT 1/8

OBS.

9.3.3.1

Para o manipulador montado no teto, a porta de saída de graxa e a
entrada de graxa são invertidas.

Reposição de graxa (Veja fig. 9-6: Diagrama do redutor de velocidade do eixo-U)
1. Coloque o braço-U horizontal no chão.
2. Remova o parafuso de cabeça sextavada M6 da porta de escape de graxa.
3. Remova o plugue de cabeça sextavado PT1/8 da entrada de graxa.

OBS.

 Se a graxa for injetada com o plugue, a graxa vazará dentro do
motor e isso pode causar danos. Certifique-se de remover o
plugue antes de injetar a graxa.
 Não instale um conjunto, uma mangueira, etc, na porta de
escape de graxa. O não cumprimento desta instrução pode
resultar em danos ao motor, devido à saída da vedação de óleo.

4. Instale uma graxa Z erk PT 1/8 na e ntrada d a gra xa. (A gr axa Z erk é e ntregue
com o manipulador.)
5. Injete a graxa pela entrada utilizando uma pistola de graxa
- Tipo de graxa:

Graxa VIGO RE Nº 0

- Quantidade de graxa:

40 cc (80 cc para o 1º abastecimento)

- Pressão de fornecimento de ar da
bomba de graxa:

0,3 MPa ou menos

- Taxa de injeção de graxa:

8 g/s ou menos

6. Desloque o eixo-U por alguns minutos para descarregar o excesso de graxa.
7. Remova a gra xa Z erk da e ntrada d e gra xa, e reinsta le o plu gue. Antes d e
instalar o plugue, aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca do plugue, em
seguida, aperte o plugue com um torque de 4,9 N·m (0,5 kgf ·m).
8. Limpe a gra xa com um pa no, e rei nstale o par afuso. Antes de i nstalar o
parafuso, apl ique “T hree Bo nd” 12 06C na parte de ros ca do p arafuso, em
seguida, aperte o parafuso com um torque de 10 N·m (1,0 kgf·m).
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Troca de graxa (Veja a fig. 9-6 Diagrama do redutor de velocidade do eixo-U na página 9-13.)
1. Coloque o braço-U horizontal para o chão.
2. Remova o parafuso de cabeça sextavada M6 da porta de escape de graxa.
3. Remova o plugue de cabeça sextavada PT1/8 da entrada de graxa.

OBS.

 Se a graxa for injetada com o plugue, a graxa vazará dentro do
motor e isso pode causar danos. Certifique-se de remover o
plugue antes de injetar a graxa.
 Não instale um conjunto, uma mangueira, etc, na porta de
escape de graxa. O não cumprimento desta instrução pode
resultar em danos ao motor, devido à saída da vedação de óleo.

4. Instale uma graxa Z erk PT 1/8 na e ntrada d a gra xa. (A gr axa Z erk é e ntregue
com o manipulador.)
5. Injete a graxa pela entrada utilizando uma pistola de graxa
-Tipo de graxa:

Graxa VIGO RE Nº 0

-Quantidade de graxa:

aprox. 250 cc

-Pressão de fornecimento de ar da bomba de graxa:

0.3 MPa ou menos

-Taxa de injeção de graxa:

8 g/s ou menos

6. A troca de graxa é concluída quando a graxa nova aparece na porta de escape
de graxa. (A graxa nova pode ser distinguida da velha pela cor.)
7. Desloque o eixo-U por alguns minutos para descarregar o excesso de graxa.
8. Remova a gra xa Z erk da e ntrada d e gra xa, e reinsta le o plu gue. Antes d e
instalar o plugue, aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca do plugue, em
seguida, aperte o plugue com um torque de 4,9 N·m (0,5 kgf·m).
9. Limpe a graxa com um pano, e reinstale o parafuso na porta de saída de graxa.
Antes de instalar o pl ugue, a plique “T hree Bond” 1206C na p arte de r osca do
parafuso, em seguida, aperte o parafuso com um torque de 10 N·m (1,0 kgf·m).
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Reposição de graxa para redutor de velocidade do eixo-R
Fig. 9-7: Diagrama do redutor de velocidade do eixo-R

Redutor de velocidade do eixo-R

Porta de escape de graxa
Parafuso de cabeça
sextavada M6

Entrada de graxa
Parafuso de cabeça sextavada M6

OBS.

Para o manipulador montado no teto, a porta de saída de graxa e a
entrada de graxa são invertidas.

1. Remova o parafuso de cabeça sextavada M6 da porta de escape de graxa.
2. Remova o parafuso de cabeça sextavado M6 da entrada de graxa.
3. Instale um a g raxa Z erk A- MT6X1 na entrada d a gra xa. (A gra xa Z erk é
entregue com o manipulador.)
4. Injete a gra xa pela entra da utiliza ndo uma pisto la de gr axa (V eja a fi g. 9-7:
Diagrama do redutor de velocidade do eixo-R)
-Tipo de graxa:

Graxa harmônica 4B Nº 2

-Quantidade de graxa:

12 cc (24cc no 1º abastecimento)

OBS.

A abertura de escape é usada para a saída de ar, e a graxa não é
libertada p ela abertur a de es cape. Nã o inj ete gra xa e xcessiva n a
entrada de graxa.

5. Remova a gra xa Z erk d a en trada de gr axa, e reinstale o parafuso. Ant es de
instalar o parafuso, aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca do parafuso,
em seguida, aperte o parafuso com um torque de 6 N·m (0,6 kgf·m).
6. Reinstale o parafuso na porta de escape. Antes de instalar o parafuso, aplique
“Three Bond” 1206C n a part e de rosc a do parafus o, em segui da, a perte o
parafuso com um torque de 6 N·m (0,6 kgf·m).
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Reposição de graxa para redutor de velocidade do eixo-B
Fig. 9-8: Diagrama do redutor de velocidade do eixo-B

Protetor

Porta de escape de graxa
(Plugue LPM5)

Redutor de
velocidade do
eixo-B

Entrada de graxa
Parafuso de cabeça sextavada M6

1. Remova o plugue LPM5 da porta de escape.
2. Remova o parafuso da entrada de graxa.
3. Instale um a g raxa Z erk A- MT6X1 na entrada d a gra xa. (A gra xa Z erk é
entregue com o manipulador.)
4. Remova a tampa, injete graxa na entrada utilizando uma pistola de graxa. (Veja
a fig. 9-8: Diagrama do redutor de velocidade do eixo-B)
-Tipo de graxa:

Graxa harmônica SK-1A

-Quantidade de graxa:

7 cc (14 cc para o 1º abastecimento)

OBS.

A abertura de escape é usada para a saída de ar, e a graxa não é
libertada p ela abertur a de es cape. Nã o inj ete gra xa e xcessiva n a
entrada de graxa.

5. Remova a gra xa Z erk d a en trada de gr axa, e reinstale o parafuso. Ant es de
instalar o parafuso, aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca do parafuso,
em seguida, aperte o parafuso com um torque de 6 N·m (0,6 kgf·m).
6. Reinstale o plugue para a porta de escape, reinstale a tampa.
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Reabastecimento de graxa para engrenagem do eixo-T
Fig. 9-9: Diagrama de engrenagem do eixo-T

Entrada de graxa 1
Parafuso de cabeça sextavada M6

Entrada de graxa 2
Parafuso de cabeça sextavada M6

Porta de escape de graxa
Jogo de parafuso sextavado M6

1. Remova o parafuso sextavado da porta de escape.
2. Remova o parafuso de cabeça sextavada M6 da entrada de graxa 1.
3. Instale a gra xa zerk A- MT6X1 à entrada d e graxa 1. (A graxa Z erk é entregu e
com o manipulador.)
4. Injete a graxa na entrada 1 utilizando uma pistola de graxa.
- Tipo de graxa:

Graxa Alvania EP 2

- Quantidade de graxa:

5 cc

OBS.

A abertura de escape é usada para a saída de ar, e a graxa não é
libertada p ela abertur a de es cape. Nã o inj ete gra xa e xcessiva n a
entrada de graxa.

5. Remova a graxa Zerk da entrada de graxa 1, e rei nstale o parafuso. Antes de
instalar o parafuso, aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca do parafuso,
em seguida, aperte o parafuso com um torque de 6 N·m (0,6 kgf·m).
6. Remova o parafuso de cabeça sextavada M6 da entrada de graxa 2.
7. Instale a gra xa zerk A- MT6X1 à entrada d e graxa 2. (A graxa Z erk é entregu e
com o manipulador.)
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8. Injete a graxa na entrada 2 utilizando uma pistola de graxa
-Tipo de graxa:

Graxa Alvania EP 2

-Quantidade de graxa:

5 cc

OBS.

A abertura de escape é usada para a saída de ar, e a graxa não é
libertada p ela abertur a de es cape. Nã o inj ete gra xa e xcessiva n a
entrada de graxa.

9. Remova a graxa Zerk da entrada de graxa 2, e rei nstale o parafuso. Antes de
instalar o parafuso, aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca do parafuso,
em seguida, aperte o parafuso com um torque de 6·N m (0,6 kgf·m).
10. Reinstale o parafuso na porta de escape. Antes de instalar o parafuso, aplique
“Three Bond” 1206C n a part e de rosc a do parafus o, em segui da, a perte o
parafuso com um torque de 2,9 N·m (0,29 kgf·m).

9.3.7

Reabastecimento de graxa para engrenagem do eixo-R

Fig. 9-10: Diagrama de engrenagem do eixo-R
Porta de exaustão de graxa
Plugue de cabeça sextavada
PT1/8

Engrenagem do
eixo-R

ENTRADA de graxa
Plugue de cabeça sextavada
PT1/8

OBS.

Para o manipulador montado no teto, a porta de saída de graxa e a
entrada de graxa são invertidas.

1. Coloque o braço-U na vertical para o chão.
2. Remova o plugue de cabeça sextavada PT1/8 da porta de escape de graxa.
3. Remova o plugue de cabeça sextavado PT1/8 da entrada de graxa.

OBS.

 Se a graxa for injetada com o plugue, a graxa vazará dentro do
motor e isso pode causar danos. Certifique-se de remover o
plugue antes de injetar a graxa.
 Não instale um conjunto, uma mangueira, etc, na porta de
escape de graxa. O não cumprimento desta instrução pode
resultar em danos ao motor, devido à saída da vedação de óleo.
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4. Instale uma graxa Zerk PT1/81 na entrada da graxa. (A gr axa Zerk é e ntregue
com o manipulador.)
5. Injete a gra xa pel a entrada u tilizando um a pistola de graxa (Vej a a fig. 9-10:
Diagrama de engrenagem do eixo-R.)
- Tipo de graxa:

Graxa harmônica 4B Nº 2

- Quantidade de graxa:
abastecimento)

55 cc (110 cc para o 1º

- Pressão de fornecimento de ar da bomba
de graxa:

0,3 MPa ou menos

- Taxa de injeção de graxa:

8 g/s ou menos

6. Desloque o eixo-R por alguns minutos para descarregar o excesso de graxa.
7. Remova a gra xa Z erk d a en trada de gr axa, e reinstale o parafuso. Ant es da
instalação do parafuso, ap lique “T hree Bo nd” 1 206C n a parte d e ros ca do
parafuso. Em segu ida, a perte o par afuso com um torqu e de 4,9 N·m (0,5
kgf·m).
8. Limpe a gra xa com um pa no, e reinsta le o plu gue. Antes da i nstalação d o
plugue, aplique “Three Bond” 1206C na parte de rosca d o plugue. Em seguida,
aperte o plugue com um torque de 4,9 N·m (0,5 kgf·m).
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Manutenção e Inspeção
Observações sobre Reabastecimento de Graxa/Procedimentos de Troca

Observações de manutenção
Unidade de pulso
As unid ades d e motor e de codific ação sã o forneci das c om a uni dade de pu lso.
Para ev itar que os fumo s pen etrem na u nidade de p unho, a s peça s
correspondentes são ve dadas com ligaç ão de ved ação. Se a tampa d o pulso for
desmontada, certifique-se de vedar co m selante de v edação (T hree Bond 1206C,
consulte a Tabela 10-1 Peças sobressalentes para o YR-MA01400-A00, -A01, A10, -A1 na página 10-1.)
Fig. 9-11: Peça de vedação de Unidade de pulso
Proteção
Face da junção da proteção

Face da junção da proteção
Proteção

9.3.8.2

Conexão do conjunto de bateria

OBS.

Ao realizar a manutenção, como a substituição de um jogo de
cabos no manipulador, o conector do codificador (com rótulo
CUIDADO) será removido. Neste caso, certifique-se de conectar a
bateria ao conector de bateria antes de remover o conector do
codificador.
Retire o conector do codificador sem ligar a bateria ao
desaparecimento dos dados absolutos do codificador.
Para co nectar a b ateria, c onsulte a F ig. 9-12 ( a) Di agrama d o
conector d o c odificador (p ara ei xos S-, L- e U-)" e fig. 9-12 (b)
Diagrama do Conector do Codificador (para eixos-R, B, e T).

Antes de remover o conector do codificador (com etiqueta de ATENÇÃO), conecte
a bateria de acordo com as figuras a seguir.
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Fig. 9-12(a): Diagrama do conector do codificador (para eixos-S, L- e U-)
Motor

Conector de energia do motor
Conector do codificador

Conjunto de baterias
Conector de conjunto de bateria

Fig. 9-12(b): Diagrama do conector do codificador (para eixos R-, B-, e T -).

Codificador
Motor
Cabo do motor, etc
Jodo de cabos
no manipulador

Conector de energia

Conector do codificador
Etiqueta de CUIDADO

Jogo de bateria

Diagrama de conexão

CAUTION Label (Enlarged View)

CUIDADO

a: Contato crespo – pino (Soquete)
b: Contato crespo – pino (Pino)

Ligue a bateria ao codificador
para salvar os dados antes
de removendo o conector.
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Peças Extra Recomendadas

10 Peças sobressalentes recomendadas
Recomenda-se manter as peças e com ponentes n a tab ela a se guir em estoqu e,
como peç as de rep osição para o M0
T0MAN-MA1400. Não garantimos o
desempenho do produto ao usar peças sobressalentes de outra empresa diferente
da Yaskawa. As peças são classificadas conforme abaixo:
• Classificação A: Peças descartáveis e substituídas com frequência.
• Classificação B: As peças que podem necessitar substituição, como
resultado de funcionamento frequente.
• Classificação C: Unidade de comando.

OBS.

Para substituir as peças na c lassificação B o u C, entre em contato
com o seu representante de serviço ao cliente Yaskawa Motoman.

Tabela 10-1: Peças de reposição para o YR-MA01400-A00, -A01, -A10, -A11 (Folha 1 de 2)
Classificação Peças Nome
Tipo
Fabricante
Qtd Qtde
Nº
por
Unidade
A1
Graxa
Graxa VIGO RE
Yaskawa Electric
16
Nº. 0
Corporation
kg
A2
Graxa
Graxa harmônica
Harmonic Drive
2.5
4B No.2
Systems Co., Ltd.
kg
A3
Graxa
Graxa harmônica
Harmonic Drive
2.5
SK-1A
Systems Co., Ltd.
kg
A4
Graxa
Graxa alvania EP Showa Shell Sekiyu
16
2
K.K.
kg
A5
Vedação líquida
Three Bond Co., Ltd.
Three Bond
1206C
A
6
Conjunto de bateria HW0470360-A
Yaskawa
1
1
A
7
Conjunto de bateria HW9470932-A
Yaskawa
1
B8
11
Correia dentada do 60S4.5M711
Mitsuboshi Belting
eixo-B
Limited
B9
11
Correia dentada do 60S4.5M932
Mitsuboshi Belting
eixo-T
Limited
B 10
HW0386621-B Yaska
wa
1
1
Redutor de
velocidade do eixoS
B 11
HW0312734-1 Yaska
wa
1
1
Engrenagem de
entrada do eixo-S
B 12
HW0387809-A Yaska
wa
1
1
Redutor de
velocidade do eixoL
B 13
HW0312735-1 Yaska
wa
1
1
Engrenagem de
entrada do eixo-L
B 14
HW9280738-B Yaska
wa
1
1
Redutor de
velocidade do eixoU
B 15
HW0303277-4 Yaska
wa
1
1
Engrenagem de
entrada do eixo-U
B 16
HW0381645-A Yaska
wa
1
1
Redutor de
velocidade do eixoR
B 17
HW0381646-A Yaska
wa
1
1
Redutor de
velocidade eixo-B
B 18
HW0303288-A Yaska
wa n
1
1
Engrenagem do
eixo-R
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Tabela 10-1: Peças Sobressalentes para o YR-MA01400-A00, -A01, -A10, -A11 (Folha 2 de 2)
Classificação Peças Nome
Tipo
Fabricante
Qtd
Qtde por
Nº
Unidade
B 19
Unidade de
HW0370905-A Yaska
wa
1
1
engrenagem do
eixo-R
B 20
Engrenagem do
HW0372792-A Yaska
wa
1
1
eixo-T (lado de
saída)
B 21
Engrenagem do
HW0310757-A Yaska
wa
1
1
eixo-T (lado de
entrada)
B
22
Jogo de cabos
HW0174016-A Yaska
wa 0
1
1
internos
B 23
Cabos internos
HW0270867-A Yaska
wa 0
1
1
para eixos-B e T
C 24
Servomotor AC
SGMRV-05ANAYaskawa 0
1
2
para eixos-S e U
YR2*
HW0388664-A
C 25
Servomotor AC
SGMRV-09ANAYaskawa 0
1
1
para eixo-L
YR1*
HW0388665-A
C 26
Servomotor AC
SGMPH-01ANAYaskawa 0
1
1
para eixo-R
YR1*
HW0389297-A
C
27
Servo Motor AC
SGMAV-01ANAYaskawa 0n
1
2
para eixos B e T
YR1*
HW0389294-A
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11 Lista de peças
11.1 Unidade do eixo-S
Fig. 11-1: Unidade do eixo-S
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11 Lista de Peças
11.1 Unidade do Eixo S

Tabela 11 – 1: Unidade do eixo-S (Folha 1 de 2)
Nº.

DWG Nº.

Nome

Peças

1001 HW

0102222-1

Base

1

1002 HW

0102223-1

Cabeça S

1

1003 HW

0312732-1

Base M

1

Motor

1

1004 SGMRV-05ANA-YR2*
1005 M4X10
1006 HW
1007 M5
1008

Parafuso GT-SA

1

0312734-1

Engrenagem

1

X85

Parafuso

1

Arruela de mola

1

2H-5

1009 HW

0412662-1

Suporte

1

1010 HW

0412662-2

Suporte

1

Braçadeira

2

Parafuso de cabeça redonda
com arruela de mola

2

Insulok

2

Assento

2

Tampa

1

1011 T
1012

A1-S10
M5X8

1013 T

50R

1014 CD-31
1015 EZ

5036A0

1016 POC

6-01

1017 NB-06

40-0.2

1018 PT

1/8

União

1

Tubo

1

Plugue

1

1019 M5X10

Parafuso APS

6

1020 M6X15

Parafuso GT-SA

4

1022 M8X30

Parafuso GT-SA

3

1023 M8

X30

Parafuso GT-SA

25

1024 HW

0413455-1

Garra

1

1025 M6

X35

Parafuso GT-SA

16

1026 M1

2X20

Parafuso

1

Arruela de mola

1

1027

2H-12

1028 M1

2X35

1029

2H-12

1030

HW0386621-B

1031 T

SH6-01M

1032 NB-06

40-0.3

Parafuso

1

Arruela de mola

1

Redutor de velocidade

1

União

1

Tubo

1

1033 HW

0313539-1

Protetor

1

1034 M6

X15

Parafuso GT-SA

1036 HW

0312987-1

Protetor

1

1037 HW

0313540-A

Protetor

1

1040 M6

X12

Parafuso

7

1041

2H-6

1042 M6
1043 PMF6

-01

Arruela de mola

7

Arruela GT-LH

5

União

1

Plugue

1

1045 M5X12

Parafuso GT-SA

4

1047 M5X12

Parafuso GT-SA

4

1051 T

Terminal

1

1044 PT

1/8

S200CHM

11 - 2

HW0484969

164528-1CD

MA1400
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11.1 Unidade do Eixo S

Tabela 11 – 1:Unidade do exio-S (Folha 1 de 2)
Nº.
DWG Nº.
Nome
1052 HW
0411175-1
Protetor
1053 HW
0314103-1
Suporte
1054 C-30-SG-3
0A
Glomet
1055
2H-5
Arruela de plástico

11 – 3
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11 Lista de Peças
11.2 Unidade do Eixo L

11.2 Unidade do eixo-L
Fig. 11-2: Unidade do eixo-L

Tabela 11-2: Unidade de eixo-L
Nº.
| DWG Nº.
2001 SGMRV-09ANA-YR1*
2002 HW
0387809-A
2003 HW
0312735-1
2004 M6X6
2005 HW
0102224-1
2006 HW
0312986-1
2009 M6
X75
2010
2H-6
2011 M8
X25
2012 M8
X30
2013 PT
1/8
2014 M6
X70
2015
2H-6
2016 M6X15
2018 M6
2019 M1
4X20
2020 M14
1002 HW
0102223-1

11 - 4

Nome
Motor
Redutor de
velocidade
Engrenagem
Parafuso
Braço L
Protetor
Parafuso
Arruela de mola
Parafuso GT-SA
Parafuso GT-SA
Plugue
Parafuso
Arruela de mola
Parafuso GT-SA
Arruela GT-LH
Parafuso
Arruela GT-SH
Cabeça S

Peças
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
16
16
4
4
2
2
1
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11 Lista de Peças
11.3 Unidade do Eixo U

11.3 Unidade do eixo-U
Fig. 11-3: Unidade do eixo-U
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11 Lista de Peças
11.3 Unidade do Eixo R
Unidade do eixo-R
Tabela 11-3: Unidade do eixo-U
Nº.
DWG Nº.
3001 SGMRV-05ANA-YR2*
3003 M8X30
3004
HW9280738-B
3005 M1
0X30
3006 M6
X35
3007
2H-6
3008 HW
0303277-4
3009 M5
X65
3010
2H-5
3011 HW
0102227-1
3012 HW
0200494-1
3013 M4X12
3014 HW
0404554-2
3015 M4X12
3016
M3X16
3017 M3
3018 M1
2X20
3019
2H-12
3020 HW
0404719-2
3021 PZ
1212
3022 PZ
1208
3023 M4X10
3024 M4X12
3025 HW
0304458-2
3027 T
A1-S10
3028 T
50R
3029
M5X8
3030 HW
0304454-1
3031 M4X12
3032 M4
3033 HW
0412661-1
3034 M4X10
3035 M1
2X20
3036
2H-12
3037 M6X6
3038 PT
1/8
3039 KQE10-03
3040 KQE12-03
3041 PT
3/8*dacro*
3048 231
84-01A2AYR12
3049 SGMPH-01A3A-YR11
2005 HW
0102224-1
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Nome
Motor
Parafuso GT-SA
Redutor de velocidade
Parafuso GT-SA
Parafuso
Arruela de mola
Engrenagem
Parafuso
Arruela de mola
Invólucro
Protetor
Parafuso GT-SA
Base N
Parafuso GT-SA
Parafuso de cabeça redonda
com arruela de mola
Porca
Parafuso
Arruela de mola
Placa
Assento
Assento
Parafuso APS
Parafuso GT-SA
Suporte
Braçadeira
Insulok
Parafuso de cabeça redonda
com arruela de mola
Protetor
Parafuso GT-SA
Arruela
Protetor
Parafuso GT-SA
Parafuso
Arruela de mola
Parafuso
Plugue
União
União
Plugue
Motor
Motor
Braço L

Peças
1
4
1
6
16
16
1
1
1
1
1
4
1
4
2
2
2
2
1
1
1
4
2
1
2
2
2
1
7
7
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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11 Lista de Peças
11.1 Unidade do Eixo U

Fig. 11 – 4: Unidade do eixo-R
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11 Lista de Peças
11.3 Unidade do Eixo R

Tabela 11 - 4: Unidade do eixo-R (Folha 1 de 2)
Nº.
DWG Nº.
4001 SGMPH-01ANA-YR1*
4002 M5X20
4003 M5X16
4004 HW
0404304-1
4005
AE0478G
4006 M4
X16
4007
2H-4
4008 HW
0410364-1
(HW0410364-2 para o
manipulador montado no teto)
4009 M5
X16
4010
2H-6
4011
HW0381645-A
4012 HW
0304452-1
4013 SWB8
-20
4014 HW
0403980-1
4015
RTW47
4016 ST
W-30
4017 690
6DDU
4018 EZ
5036A0
4019 690
5
4020 ST
W-25
4021 HW
0303725-1
4022 HW
0303724-1
4023 HW
0403979-1
4024 M4X16
4025 HW
0304451-1
4026 M4
X14
4027
2H-4
4028 M6
X55
4029
2H-6
4030 M5X16
4031 HW
0303345-1
4032
TC1301427
4033 CRBH1
1016AUE01
4035 HW
0304453-1
4036 HW
0303343-1
4037
TC1101226
4038 HW
0303288-1
4039 M4X10
4040 M6X30
4041 PT
1/8
4042 KQE10-03
4043 KQL10-0
0
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Nome
Motor
Parafuso GT-SA
Parafuso GT-SA
Embuxamento
Vedação de óleo
Parafuso
Arruela de mola
Base M

Peças
1
6
2
1
1
1
1
1

Parafuso
Arruela de mola
Redutor de velocidade
Invólucro
Mola
Pino
Anel de retenção
Anel-C de retenção
Rolamento
Tampa
Rolamento
Anel-C de retenção
Engrenagem
Engrenagem
Resfriador
Parafuso GT-SA
Eixo
Parafuso
Arruela de mola
Parafuso
Arruela de mola
Parafuso GT-SA
Eixo
Vedação de óleo
Rolamento de rolos
cruzados
Flange
Eixo
Vedação de óleo
Engrenagem
Parafuso GT-SA
Parafuso GT-SA
Plugue
União
Acoplamento

6
6
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
4
5
5
6
1
1
1
1
1
1
1
4
8
1
1
1
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11 Lista de Peças
11.1 Unidade do Eixo R

Tabela 11 - 4: Unidade do eixo-R (Folha 2 de 2)
Nº.

DWG Nº.

4044 PZ

1208

4045 M4X6
4046 PZ

1212

Nome

Peças

Assento

2

Parafuso APS

2

Assento

2

Parafuso APS

2

Plugue

1

4049 M4X10

Parafuso APS

1

4052 M5X16

Parafuso GT-SA

4

4047 M4X10
4048 PT

1/8

4053 M5X12

Parafuso GT-SA

2

4054 M5

X35

Parafuso

3

4055 M5

X40

Parafuso

2

Arruela de mola

5

4057 M6X6

Parafuso

2

4058 KQE12-03

União

1

Acoplamento

1

4056

4059 KQL12-0

2H-5

0

3011 HW

0102227-1

Invólucro

1

5073 HW

0100617-1

Braço U

1
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11 Lista de Peças
11.3 Unidade do Eixo R

11.4 Unidade de pulso
Fig. 11-5: Unidade de pulso
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11
Lista de Peças
11.4 Unidade de pulso

Tabela 11 - 5: Unidade de Pulso (Folha 1 de 3)
Nº.

DWG Nº.

Nome

Peças

5001 SGMAV-01ANA-YR1*

Motor

2

5002 M6

Parafuso

5

Arruela de mola

5

Parafuso

1

5003

X55
2H-6

5004 M4
5005

X25

Arruela de mola

1

5006 HW

2H-4
0480866-B

Polia

1

5007 HW

0404353-1

Volante

1

5008 HW

0404354-1

Espaçador

1

X25

Parafuso

5009 M4
5010

2H-4

5011 T

Arruela de mola

50L

Insulok

5012 M4

X10

5013 HW

0403207-1

5014 60S4.5M

1

Parafuso GT-SA
932

Protetor

1

Correia

1

5015 HW

0100621-1

Protetor

1

5016 HW

0480867-B

Polia

1

Engrenagem

1

5017 HW

0311225-1

5018 C
5019

BS4-12

Parafuso

2H-4

Arruela de mola

5020 HW

0401553-1

Protetor B

1

5021 M5

X35

Parafuso

1

5022

2H-5

5023 HW

0410762-1

5024 MS4-10
5025 HW

5028 680
5029 W
5030 M5
5031

1

Eixo

1

Pino
0410930-1

5026 M6X6
5027

Arruela de mola

WR20
4DDU
B22-20
X16
2H-5

Protetor

1

Parafuso

1

Anel de trava

1

Rolamento

1

Mola

1

Parafuso

1

Arruela de mola

1

5032 HW

0301300-2

Engrenagem

1

5033 HW

9482218-A

Rolamento

1

5034 HW

0301310-2

Eixo

1

5035 681

1LLU

Rolamento

1

X12

Parafuso GT-SA

5036 M4
5037
5038 NA49
5039

AR28
02
WR15

Anel de trava

1

Rolamento de agulhas

1

Anel de trava

1

5040 HW

0311214-1

Eixo

1

5041 HW

0100618-2

Pulso

1

5042
5043 NA49
5044

WR12

Anel de trava

01
IRTW-24

11 – 11

Rolamento de agulhas

1

Anel de retenção

1
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11.4 Unidade de pulso

Tabela 11 - 5: Unidade de pulso (Página 2 de 3)
Nº.
DWG Nº.
5045 M6
X25
5046
2H-6
5047 HW
8411125-3
5048 HW
0310757-1
5049 HW
0310758-1
5050 688A
5051 681
2LLU
5052
HW0381646-A
5053 M4
X16
5054 M4
X12
5055 M5
X16
5056
2H-5
5057 HW
0481692-A
5058 690
2ZZ*NS7*
5059 RT
W28
5060 HW
0403705-1
5061 M4
X12
5062 HW
0404303-2
5063 LP-M5
5064 60S4.5M
711
5065 HW
0100622-1
5066 M4
X12
5067
2H-4
5068 HW
0481429-A
5069
M4X10
5070 M4
5071
M4X16
5072 HW
0404547-1
5073 HW
0100617-1
5074 M4
X10
5075 HW
0303390-1
5076 M4X10
5077 M6X6
5078 HW
0404371-2
5079
M4X16
5080
TC65786
5081
AR78
5082 HW
0310763-1
5083 681
2DBLU
5084 HW
0401552-1
5085 HW
0310762-1
5086
TC70826
5087 M4
X12
5088
2H-4
5089 HW
0310761-1
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Nome
Parafuso
Arruela de mola
Arruela
Engrenagem
Invólucro
Rolamento
Rolamento
Redutor de velocidade
Parafuso GT-SA
Parafuso GT-SA
Parafuso
Arruela de mola
Polia
Rolamento
Anel-C de retenção
Invólucro
Parafuso GT-SA
Resfriador
Plugue
Correia
Protetor
Parafuso
Arruela de mola
Polia
Parafuso GT-SA
Arruela
Parafuso GT-SA
Base M
Braço U
Parafuso GT-SA
Protetor
Parafuso APS
Parafuso
Parafuso
Parafuso GT-SA
Vedação de óleo
Anel de trava
Eixo
Rolamento
Protetor B
Invólucro
Vedação de óleo
Parafuso
Arruela de mola
Flange

Peças
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
2
1
22
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
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11.4 Unidade de pulso

Tabela 11 - 5: Unidade de Punho (Folha 3 de 3)
Nº.

DWG Nº.

Nome

Peças

5090

M5X16

Parafuso GT-SA

4

5091 MS4-10

Pino

3

5092 C

Parafuso

6

5093

2H-4

BS4-12

Arruela de mola

6

5094

M4X12

Parafuso GT-SA

2

Parafuso APS

2

5095 M5X10
5096 HW

0404365-1

Protetor

1

5097 HW

0404366-1

Embuxamento

1

5098

M4X12

Parafuso GT-SA

5

5099

M6X6

Parafuso de fixação H

1

Parafuso

1

5100 M6X6
5101
3011 HW

HW0372792-A
0102227-1

11 – 13

CONJ. de engrenagem

1

Invólucro

1

HW0484969

MOTOMAN-MA1400

INSTRUÇÕES

ESCRITÓRIO CENTRAL
2-1 Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 806-0004 Japão
Telefone +81-93-645-7745
Fax +81-93-645-7746
YASKAWA America Inc. MOTOMAN Robotics Divlslon 100 Automatlon Way, Mlamlsburg, OH 45342, EUA
Telefone +1-937-847-6200
Fax +1-937-847-6277
YASKAWA NordicAB
Verkstadsgatan 2, PO Box 504.SE-385 25 Torsás, Suécia
Telefone +46-480-417-800
Fax +46-486-414-10
YASKAWA Europe GmbH Robotics Div.
Kammerfeldstr. 1, 80591 Allershausen, Alemanha
Telefone +49-8166-90-0
Fax +49-8166-90-103
YASKAWA Electric Korea Co., Ltd
9F, KYOBO Securltles Bldg., 26-4, Yeoido-Dong Yeoungeungpo-ku.Seoul, Coreia
Telefone +82-2-784-7844
Fax +82-2-784-8495
YASKAWA Electric (Singapore) PTE Ltd.
151 Lorong Chuan, #04-02A, New Tech Park, Cingapura 556741
Telefone +65-6282-3003
Fax +65-6289-3003
YASKAWA Electric (Thailand) Co., Ltd.
252/246, 4th Floor. Muang Thai-Phatra Office Tower II Rachadaphisek Road, Huaykwang Bangkok, 10320 Tailândia
Telefone +66-2-693-2200
Fax +66-2-693-4200
YASKAWA Shougang Robot Co. Ltd.
No.7, Yongchang-North Road, Beijing E&T Development Area, China 100176
Telefone +86-10-6788-0548
Fax +86-10-6788-0548-813
YASKAWA ELECTRIC (SHANGHAI) Co., Ltd.
No.18Xizang Zhong Road, 17F, Harbour Ring Plaza, Xangai 200001, CHINA
Telefone +86-21-5385-0655
Fax +86-21-5385-2770
YASKAWA Robotics India Ltd.
#426, Udyog Vihar, Phase- IV, Gurgaon, Haryana, Índia
Telefone +91-124-475-8500
Fax +91-124-414-8016

As especi ficações est ão suj eitas a alterações sem av iso pr évio,
devido a modificações e melhorias em andamento dos produtos.

MANUAL NO.

HW0484969 4

