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1 surgimento dos rolamentos e suas gerações

A ideia de substituir o atrito de deslizamento por material começa nas 
primeiras civilizações.

No Egito antigo, trabalhadores transportavam enormes blocos de pedra 
para a construção de monumentos que eram deslizados sobre troncos 
de árvores como rolos. Esse método tinha como objetivo aliviar a árdua 
tarefa, aumentar a velocidade e resolver o problema da fricção.

O desafio era assim: a luta contra o atrito, aumentando a velocidade de 
rotação.

No século XV, Leonardo da Vinci descobriu o princípio de rotação, e 
percebeu que o atrito seria reduzido se as esferas não se tocassem. Ele 
então começou a desenvolver separadores permitindo que as esferas se 
movessem livremente.

São utilizados em média 35 tipos de rolamentos diferentes para a fabricação de um veículo.

• Surgimento dos Rolamentos

• Gerações dos rolamentos

Rolamento de duas carreiras 
de esferas de contato angular, 
muito aplicado por montadoras

1ª Geração 

Flanges no anel interno e 
externo. Sendo a flange 
interna fixada ao eixo de 
tração.

3ª Geração 

Possui uma flange no anel 
externo com parafusos que 
permitem uma rápida 
instalação.

2ª Geração 

Junta homocinética 
incorporada ao rolamento. 
Aplicação: 
Ferrari de competição

4ª Geração 
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o processo de fabricação dos rolamentos e cubos de roda envolve 05 etapas:

Processo de Fabricação2

1ª - Forjamento   2ª - Torneamento   3ª - Tratamento Térmico   4ª - Acabamento / Polimento   5ª - Superacabamento

1º passo
É feito o torneamento da largura do anel interno. 
A outra parte lateral do anel interno é torneada 
em seguida.

2º passo

Processar a pista do rolamento, torneando o perfil da 
pista e largura. Simultaneamente usina-se o chanfro 
do anel. No torneamento do anel externo, primeiro se 
processa uma face lateral, a seguir torneia-se a outra 
face lateral do anel. 

3º passo
Processar a pista do rolamento e o chanfro do anel. 
Por último são estampadas a Logomarca, Lote e 
designação do produto para AZ.

2ª torneamento

Concluído o processo de forjamento, os anéis 
seguem para a etapa de torneamento que é 
realizada em 03 diferentes passos:

1ª Forjamento

Processo de forjamento é o primeiro processo pelo qual os 
rolamentos são submetidos. Nessa etapa, os lingotes são 
levados para um forno de aquecimento e por meio de uma 
prensa os anéis são formados. 

Ambos processos ocorrem no mesmo equipamento e simul-
taneamente. Em cada movimento da prensa, tem origem um 
anel interno e outro externo.
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4ª acabamento / Polimento

Após a etapa de tratamento térmico, o 
próximo passo é o acabamento. 

Nesta fase são utilizados vários processos 
abrasivos com intuito de dar o acabamento 
fino e exatidão às dimensões da peça. Para 
cada parte do anel, de acordo com as carac-
terísticas exigidas pela peça, é utilizado um 
tipo de processo de acabamento. 

Os principais empregados são o polimento, 
retificação e superacabamento. 

Polimento

A primeira operação é o polimento das 
superfícies laterais dos anéis interno e 
externo. Ambas as faces são submetidas 
ao processo abrasivo ao mesmo tempo, 
resultando na largura final do anel.

superacabamento

A fim de proporcionar um acabamento mais 
fino, rebolos de fina granulometria são uti-
lizadas no processo de polimento das pistas, 
sendo que a precisão obtida é de nanômetros. 
Por fim, com o intuito de proporcionar o 
acabamento perfeito das pistas, é utilizado o 
processo de superacabamento, que elimina 
defeitos na forma de riscos e estrias.

Retificação

Em seguida, o diâmetro externo do anel 
externo é retificado, até sua dimensão final, 
em máquinas retificadoras sem centro. 
O mesmo ocorre para a superfície interna do 
anel interno, porém em retificadoras 
cilíndricas universais, que utilizam rebolos 
em formato cilíndrico.

3ª tratamento térmico

O tratamento térmico é a etapa chave do 
processo para melhorar a qualidade interior do 
rolamento. 

É definido como o processo que altera a micro-
estrutura do material, modificando suas proprie-
dades físicas e mecânicas através de aquecimen-
tos e resfriamentos controlados.

São aquecidos a temperaturas superiores a 800 °C no 
forno de tratamento térmico

Para diminuir essa fragilidade, após o processo de têmpera, 
executa-se então o revenimento, o qual proporciona uma 
combinação desejável de dureza, ductilidade, tenacidade e 
resistência. Neste caso, os anéis são novamente aquecidos, 
agora a 150°C, e uma vez mais resfriados.

Em seguida, resfriados bruscamente em óleo. 
Este processo aumenta a fragilidade do material;

•

•

•
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5ª montagem

Após a fabricação de cada um dos componentes 
do conjunto, parte-se para a montagem.

O processo consiste em colocar os anéis interno e externo 
de forma concêntrica na linha de produção e preencher o 
espaço entre eles com as esferas ou roletes, que é 
determinado medindo-se o diâmetro da ranhura do anel 
interno, e é feito automaticamente na linha de produção. 

•

Por fim, a peça vai para um aplicação da graxa 
ExxonMobil XHP 222 e testes de controle de qualidade.•

Assim que essa informação é obtida, são fornecidas as 
esferas / roletes com o tamanho apropriado. Em seguida, 
o separador elementos organiza uniformemente. 
Cuidadosamente, uma outra máquina adiciona a outra 
metade da gaiola PA66 que termina a montagem da peça.

•



7
S e m a n a

MENTE
Engraxa

3 matéria prima para cubos de roda: aço forjado x Ferro fundido

Os cubos de roda que apresentam alta performance, maior resistência e durabilidade são produzidos em aço forjado com 
certificação ISO IATF 16949. 

Existem no mercado componentes com baixa resistência, fabricados em ferro fundido. Esse formato de fabricação resulta em 
falhas prematuras. E em 100% dos casos, ocorre a quebra da peça resultando em graves acidentes.

A IRB Automotive utiliza todas as propriedades do aço na fabricação de seus componentes, garantindo a segurança automotiva 
em todos os seus produtos.

• Baixa durabilidade

• Processo de oxidação acelerada

• Baixa resistência a impactos

• Alta durabilidade

• Resistência oxidação

• Alta resistência a impactos

aço ForjadoFerro Fundido

aço forte e sem misturamistura de ferro
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4 rolamentos esféricos e roletados

aplicações:
• Motocicletas;
• Linha Agrícola;
• Máquinas.

características:
• Disponíveis em vários tamanhos;
• Suporta carga radial e um pequeno grau de carga 
axial nas duas direções simultaneamente;
• São populares devido sua versatilidade, acessibilidade 
e capacidade de operar em velocidades altas.

tipos:
Diversas séries dos rolamentos rígidos de esferas foram padronizados pelos fabricantes de rolamentos.
As dimensões limites de rolamentos padrão métricos estão contidas nos planos gerais, conforme especificado pela Norma ISO.

• Projeto aberto básico;
• Apresenta blindagens;
• Apresenta vedações de contato;
• Apresenta vedações sem contato;
• Com uma ranhura para anéis de retenção no D.E. do anel externo.
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Gaiolas: separador de esferas

características:
• Contribuem de forma vital para o desempenho do rolamento;
• Projetadas para manter um espaçamento uniforme entre as esferas a medida em que elas passam dentro ou fora da zona de carga;
• Apresenta vedações de contato.

tipo de Gaiola mais popular: GaIola de aÇo rebItado
As gaiolas contribuem com diversas características operacionais dos rolamentos, dentre elas:

• Velocidade de rotação máxima;
• Características de torque;
• Limites de temperatura;
• Fluxo de lubrificante.

tIPo Gaiola de aço rebitada 
de duas peças

Gaiola de aço inoxidável 
de uma peça

Gaiola de polímero de 
uma peça

Gaiola de bronze 
usinado

Formato

estrutura

Duas metades de gaiolas 
de aço estampados são 

fixadas com rebites; 
a gaiola guiada pelas 

esferas proporciona boa 
uniformidade de folga

Produzida em aço 
inoxidável estampado 

guiado pelo anel interno

Gaiola de encaixe 
moldado em náilon 6/6 

de uma peça

Duas metades idênticas 
de gaiolas feitas de 

bronze, fixadas juntas 
com rebites

VantaGens

Projetado para reduzir 
o torque friccional; 

alta rigidez e resistência, 
o que torna essa gaiola 
preferida para a maioria 

das aplicações

Ótimo desempenho 
em aplicações de 
baixa velocidade

Resistente e flexível 
especialmente em 

situações de 
desalinhamento;

resistente à maioria dos 
solventes, óleos e graxas

A resistência superior 
permite que essa gaiola 

seja utilizada em 
aplicações de cargas 

pesadas e velocidade alta
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5 rolamentos de rolos cônicos

Os rolamentos de rolos cônicos são especificamente 
adequados para aguentar a combinação de cargas axiais 
e radiais. Sendo assim, a capacidade de carga axial nos 
rolamentos é totalmente determinada pelo ângulo do 
contato, quanto maior o seu ângulo, maior é a 
capacidade de carga axial.

Geralmente, os rolamentos cônicos são separáveis, ou 
seja, consiste em seu anel interno com o seu conjunto 
de gaiola e rolos e pode ser montado separadamente da 
capa.

rolamentos de rolos cônicos

diferença: carga radial e carga 
axial

Cargas são forças externas que atuam sobre um 
elemento estrutural. Esse elemento tem forma física 
na qual podemos definir uma dimensão principal.

A carga axial é a carga atuando na direção 
perpendicular ao sentido da dimensão principal. 
Já a carga radial é a carga atuando no sentido da 
dimensão principal.

axial: 
É a força que se estende ou se dissipa através de um 
eixo central.

radial: 
A força radial é a que se estende ou se move de um 
ponto central para fora.
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6 Graxa para rolamentos

A graxa tem um papel fundamental que está ligado diretamente ao bom funcionamento e durabilidade dos rolamentos automotivos. 
Porém, esse perfeito desempenho somente é possível com a utilização da graxa lubrificante adequada e de boa qualidade.

Para que esse produto apresente um grau satisfatório de qualidade, ele deve cumprir alguns requisitos como:

• Reduzir ou eliminar o atrito entre os componentes;
• Proteger contra ferrugem e corrosão;
• Evitar que poeira, água e outros contaminantes penetrem nas partes lubrificantes;
• Resistir a alto grau de carga e temperatura.

a Irb automotive utiliza a graxa mobil - mobilgrease XHP™ 222 – em todos os seus 
rolamentos. 
É uma graxa de complexo de lítio para serviço prolongado. Foi projetada e desenvolvida para:

• Uma grande variação de aplicações e condições severas de operação;
• Superar os produtos convencionais de aplicação de ponta, patenteados e com tecnologia de fabricação de complexo de lítio;
• Proporcionar excelente desempenho a altas temperaturas com ótima adesão, estabilidade estrutural e resistência à contaminação 
por água;
• Oferecer estabilidade química e excelente proteção contra oxidação e corrosão. Além disso, possui características de elevado ponto 
de gota e máxima temperatura de operação.

Confira alguns cases de sucesso da graxa Mobilgrease XHP™ 222

https://www.mobilindustrial.com.br/media/2737/xhp_222.pdf

case 01

https://www.mobilindustrial.com.br/media/2722/xhp-222-caso-colombiano-wjs-01102018.pdf

case 02
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7 sistema abs

origem

linha do tempo

Surgiu em 1978, 
sendo utilizado em 

veículos de luxo
START

Obrigatório nos 
veículos fabricados 
na Europa a partir 

de 2004

Obrigatório nos 
veículos fabricados 
no Brasil a partir 

de 2014

sensores ativos

• Sensor Ativo ou sensor de efeito de Hall é um dispositivo capaz de 
transformar uma forma de energia em outra, no nosso caso, ele varia a sua 
tensão de saída, quando exposto a um campo magnético.

• O sensor de efeito Hall pode medir um grande número de polos e pulsos 
magnéticos, podemos definir Polo Norte e Sul.

• É de fundamental importância instalar o rolamento no lado certo, pista 
magnética polarizada voltada para o sensor. 
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Placa sem ABS 
cor prateada

Placa magnética 
ABS cor marrom

Placa marrom ao 
lado do sensor ABS

• Essa categoria de sensor não precisa receber sinal ou 
alimentação elétrica, os mesmos geram alimentação por si só.

• Realiza leitura radial em relação ao aro ou roda fônica, que gira junto 
com a roda ou acoplamento, trabalhando em conjunto com sensor.

sensores Passivos e axial

O IRB Code é uma ferramenta que auxilia os mecânicos no correto diagnóstico 
de falhas no circuito ABS dos rolamentos. 

É fabricada com materiais que verificam e reagem aos segmentos magnéticos dos discos 
equipados com rolamentos e um sensor de ABS. E apresentam falha na leitura caso esteja 
faltando um segmento magnético ou o anel decodificador esteja danificado.

montagem rolamento com abs

r -115
Valores esperados

t = 0.800 mV
ou

t = 1.600 mV

teste sensor ativo

Irb code
Cartão para leitura do ABS
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8 agrupamento dos rolamentos: suspensão

1º - Suspensão MacPherson       2º - Suspensão ativa       3º - Triângulo duplo       4º - Multilink       5º - Eixo rígido

lembrete:
Depois dos pneus, a suspensão é a principal ligação do carro com o asfalto. 
O nível de conforto e o comportamento dinâmico do veículo dependem dela.

Todos os rolamentos e cubos de roda são agrupados na suspensão do veículo e atualmente, existem 05 tipos de suspensão disponíveis:

Criada na década de 40, a MacPherson tem maior altura. Em geral, é 
utilizada no eixo dianteiro do automóvel. Conta com amortecedores 
telescópicos e molas helicoidais. 

Vantagem: possibilita a instalação de motores maiores.
Esse é um dos tipos de suspensão mais utilizado na indústria automo-
bilística por conta de ser independente e utilizar poucas peças em sua 
composição. 

• Suspensão Macpherson

A suspensão ativa conta com uma tecnologia automotiva avançada 
onde é possível monitorar os movimentos verticais das rodas. Estes 
são feitos por meio de um sistema eletrônico. Os sensores que 
compõem a suspensão ativa são capazes de analisar dados da pista. 
Além disso, enviam dados de cada imperfeição encontrada para os 
atuadores. 

• Suspensão Ativa
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Conhecida como triângulo duplo ou duplo A. 

Por ser forte, é utilizada em carros esportivos. Ganhou esse nome 
por conta de possuir dois braços no formato da letra “V”, 
tornando-se, desta maneira, parecida com um triângulo. O 
triângulo duplo é um dos tipos de suspensão que precisa de 
muito espaço.

• Triângulo Duplo

É mais simples do que todos os outros tipos de suspensão 
já apresentados. 

Atendia à demanda do mercado antigamente. Hoje, a indústria traz 
modelos mais dinâmicos. O eixo rígido é composto por uma barra 
que interliga as rodas, isso faz com que seja um modelo pesado. Está 
presente em carros off road e modelos militares.

• Eixo Rígido

A base de sua criação está fixada na lógica da suspensão triângulo 
duplo. A diferença é que ao invés de usar dois braços, opera com três. 
Isso faz com que o movimento seja controlado em muitas direções 
e as rodas tenham mais aderência ao solo. Esse é um dos tipos de 
suspensão que são largamente utilizados em carros muito potentes.

• Multilink
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acesse: irbauto.com.br
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