
Mancais de rolamentos aplicados em volantes de inércia

Em alguns acionamentos de transportadores de correia encontrarmos os volantes de 
inércia sobre mancais de rolamentos conforme abaixo:

Os problemas comumente encontrados nesse tipo de arranjo são:

1) Desbalanceamento do volante: Cargas desbalanceadas geram carga rotativa no 
anel externo do rolamento provocando o deslizamento desse sobre o alojamento 
da caixa

2) Carga atuante menor que a carga mínima necessária para o perfeito 
funcionamento do rolamento: Quando isso ocorre os rolos deslizam ao invés de 
rolarem sobre as pistas. Gera-se calor que leva à redução de folga, gerando 
desgaste e/ou travamento do rolamento. Esse travamento também provocará o 
deslizamento do anel no alojamento da caixa

3) Ajustes muito fortes, ou seja, redução excessiva da folga durante a montagem
4) Ajustes frouxos que levam ao deslizamento da bucha sobre o eixo e à 

consequentemente elevação da temperatura
5) Graxa equivocadas com elevada viscosidade do óleo base
6) Mancais com alojamentos fora da tolerância e desvios de forma



As nossas recomendações são:

Tolerância do eixo: h6 ou h7

Desvio de forma: IT5/2

1) Eixo recomendado: 

2) Alojamento recomendado:

Tolerância dimensional: H7
Desvios de forma: IT6/2



4) Monitorar os espectros de vibração e percebendo desbalanceamento, realizar o 
balanceamento de campo ou trocar o volante

5) Antes de selecionar o rolamento para essa aplicação, o projetista precisa checar se 
a carga atuante é maior que 1% da capacidade de carga estática do rolamento

6)  Usar graxa à base de poliuréia, consistência 2, com viscosidade do óleo base entre 
68 e 115 mm²/s como por exemplo a graxa SKF LGHP2 ou ESSO POLYREX EM-2

7) Usar rolamentos com folga radial C3 sempre que a rotação de trabalho ultrapassar 
a metade do limite de velocidade do rolamento e folga normal quando a rotação 
de trabalho for menor que 50% do limite

7) Ajustar rolamento sobre a bucha conforme tabela de ajustes abaixo usando 
ferramentas adequadas como a porca hidráulica:



Escrito por: William Soares de Almeida _ CREA 52566-MG 

(31) 3461-7988 _ william@girusacionamentos.com.br 


