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Profissionais de empresas

Tecnólogos

Vendedores

Lubrificadores

Estudantes de cursos Técnicos e Engenharia

Engenheiros

Reparadores e Inspetores de Máquinas 

Mecânicos e Eletromecânicos de Manutenção

Compradores de rolamentos

Técnicos

Representantes Comerciais 

Montadores

E-BOOK VOLTADO PARA
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ATRITO

O atrito é um tipo de força que está presente quando 
duas superfícies entram em contato. Quando caminhamos, 
empurramos o chão para trás e o atrito existente entre 
nossos pés e a superfície é o responsável por nos impulsionar 
para frente. Ao esfregar as mãos, pode-se sentir calor por 
causa do atrito gerado com o movimento.

FORÇA ROLANTE

FORÇA DESLIZANTE

MUITA FORÇA
MUITA ENERGIA
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O QUE É, QUAIS SÃO AS 
SUAS APLICAÇÕES E MODELOS 
EXISTENTES?

ROLAMENTO RADIAL DE 
ESFERA DE UMA CARREIRA

ROLAMENTOS

Os rolamentos são elementos de transmissão 
mecânica que funcionam como um apoio para 
a rotação de determinada carga, facilitando 
a locomoção desse objeto, têm a função de 
carregar e suportar cargas. Ou seja, o seu 
objetivo é facilitar e apoiar a ação rotativa de 
um objeto, reduzindo o atrito e a força. Os três 
principais modelos existentes (de esfera, de rolo 
e autocompensadores) atuam em aplicações 
específicas no mercado. 

Características:
• Têm um ótimo custo-benefício; 

• Disponíveis em diversos 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.
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LINHA 6000 - APLICAÇÕES

• Aviões   • Caminhões   • Carros   • Eletrodomésticos   • Eletroeletrônicos  

• Ferramentas   • Indústria   • Motos   • Navios   • Ônibus   • Tratores
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Características:

TIPOS DE PRODUÇÕES

Esse tipo de rolamento é produzido em aço 
GCr15, nos elementos com blindagem 
utilizamos graxa Mobil grease XHP 222 
que garante total proteção ao componente , 
mas também é possível encontrar os rolamentos 
da linha 6000 com algumas variações como 
aço carbono, aço inox, plástico, cerâmica entre 
outros.

Componentes:
• Anel externo; 

• Elementos Rolantes ou Esferas;

• Anel interno;

• Pista do anel interno;

• Gaiola;

• Pista do anel externo.

ROLAMENTO RADIAL DE 
ESFERA DE UMA CARREIRA
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TIPOS: ROLAMENTO RADIAL DE ESFERA

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.

Características:

• 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;

• Com um anel de retenção 
no D.E. do anel externo.

Características das Gaiolas:

• 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.

As Gaiolas contribuem com diversas características operacionais dos rolamentos 

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

TIPO DE GAIOLA MAIS POPULAR: GAIOLA DE AÇO REBITADO

GAIOLAS: SEPARADOR DE ESFERAS
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VEDAÇÕES E BLINDAGENS

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

VIDA ÚTIL DE ROLAMENTO

A seleção do rolamento adequado 
para uma determinada aplicação 
depende de diversos critérios de 
desempenho.

• Resistente a  fadiga; 
• Precisão de rotação;
• Limites de temperatura;
• Capacidade de velocidade.
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Para fabricação de rolamentos rígidos de esferas, é prática padrão montar os anéis e 
os elementos rolantes com uma folga interna especificada.

A RIC (folga interna radial) no rolamento rígido de esferas pode ser definida como:

• O diâmetro médio da pista do anel externo;
• (-) menos o diâmetro médio da pista do anel interno;
• (-) menos duas vezes o diâmetro da esfera.
Sua folga interna é reduzida quando os anéis do rolamento recebem ajuste de retenção 
no eixo ou no mancal.

*O uso de anel de retenção, permite montagem fácil e projeto mais simples de alojamento.
Disponíveis rolamentos vedados ou blindados.

FOLGA INTERNA RADIAL

VEDAÇÕES E BLINDAGENS

Configurações; 
Blindagens e vedações Projeto Exemplos

Aberto (sem blindagens ou vedações) Consiste de anel interno, anel externo, esferas e gaiola  

Blindado Quantidade de blindagens de aço (uma ou duas)  

Vedação de borracha sem contato Quantidade de vedações de borracha sem contato (uma 
ou duas)  

Vedação de borracha com contato Quantidade de vedações de borracha com contato com 
anel interno (uma ou duas)  

Ranhura para Anel de Retenção 
no Anel Externo

N: com ranhura para anel de retenção o anel externo
NR: com ranhura e anel de retenção no anel externo  
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Código de Série Referencia 
do Furos

Identificação de 
Aplicação

Fechamentos e 
Recursos Folga Interna FSXXX ou AXXXX

6 - Extrapequeno

618 - Extra-ultraleve

619 - Ultraleve

161- extre-extraleve

60 - extraleve

62 - leve

63 - médio

64 - pesado

160 - tipo fino extraleve

620 - tipo largo leve

630 - tipo largo médio

00 - 10mm

01 - 12mm

02 - 15mm

03 - 17mm

04 e superior: 
furo(mm) 

= código x 5

M - gaiola de bronze

TN1 - gaiola de 
polímero

H - rolamento de 
aço inoxidável

Z - uma blindagem

ZZ - duas blindagens

RS - uma vedação 
de contato

2RS - duas 
vedações de 

contato

RZ - uma vedação 
sem contato

2RZ - duas 
vedações sem 

contato

NR - anel de 
retenção

N - ranhura para 
anel de retenção

C2 - menor que o 
normal

C0/zero - normal

C3 - maior que o 
normal

C4 - maior que a C3

C5 - maior que a C4

Código especial 

Por Exemplo: 

graxa especial 
ou características
 de geometria não 

padrão

CÓDIGOS E SIGLAS
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ANOTAÇÕES



MENTE
Engraxa12

ag
en

cia
me

ga
to

n.c
om

.br

Acesse: www.irbauto.com.br
Siga a IRB nas redes sociais

BAIXE O CATÁLOGO 
IRB PELO QR CODE 

11 5068-2268
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