Guia de rodas e rodízios

Critérios de seleção de rodas e rodízios

1.

Selecione o produto.

Roda

4.

Base de furo

Espiga

A capacidade de carga necessária para uma
roda ou rodízio é calculada a partir da tara do
transporte e da sua carga adicional, dividida
pelo número de rodas ou rodízios utilizados.
O resultado é depois multiplicado por um fator
de segurança que é dependente das condições
de funcionamento.
(explicação página 33)

Expansor

Espiga de encaixe

T = Capacidade de carga necessária
por roda ou rodízio
E = Tara do transporte
Z = carga máxima adicional
n = Número de rodas
ou rodízios utilizados
S = Fator de segurança

E+Z S
T =             x
n

Selecionar diferentes materiais de rodas.
A dureza, a forma e o tipo de rasto têm uma
influência considerável no conforto operacional,
na estabilidade de marcha, assim como na
resistência ao arranque, ao rolamento e à torção
das rodas ou rodízios. Por norma, deve ser
selecionado um rasto (pneus) de uma roda mais
macio do que o piso, caso contrário a pressão da
roda pode danificar o piso.
(explicação páginas 38-40)

Tipo de rasto

Dureza do rasto e pneu

Ruído de funcionamento

Rodas pneumáticas, pneu de borracha macia
Borracha elástica maciça, borracha maciça super elástica
Borracha maciça, TPE, Softhane®, Besthane® Soft, borracha de silicone
TPU, Extrathane®, Besthane®
Aço, ferro fundido, nylon, polipropileno, resina fenólica

macio

rígido alto

baixo

Resistência ao arranque, ao rolamento e à torção. Manobrabilidade.

A resistência ao arranque, ao rolamento e à torção de uma
roda ou rodízio é influenciada significativamente pelo rasto,
tipo de rolamento, diâmetro da roda, carga total e condições
do piso.
(explicação páginas 34-35)
A manobrabilidade de um transporte depende do número,
tipo e disposição dos rodízios. Estes fatores influenciam
também a capacidade de carga, mobilidade, condução,
raio de viragem e estabilidade em viragem.
(explicação página 41)

Resistência ao rolamento e à torção

Baixa resistência ao rolamento
n Grande Ø de roda
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Baixa resistência à torção
(rodízios giratórios)

n Rasto rígido

n Rasto rígido

n Rolamento de esferas

n Grande offset

n Elevada elasticidade de rasto

Carga
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  Banda press-on/pneus

Determine a capacidade de carga necessária.

Resistência ao rolamento e à torção

3.

Rodízio fixo

Dependendo da área de aplicação e utilização,
podem ser montadas rodas, rodízios giratórios
e rodízios fixos ou banda press-on/pneus. Os rodízios
giratórios são rotativos, ao passo que os rodízios
fixos apenas operam no sentido de marcha. A fixação
dos rodízios pode ser efetuada através de uma placa
de fixação, base de furo, espigas, expansor
ou espiga de encaixe.
(explicação páginas 32, 74-79)

Placa de fixação

2.

       Rodízio giratório

n Piso uniforme

n Rastos convexos
n Piso mais duro e regular
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6.

Selecione o tipo de rolamento da roda pretendido.

Para a seleção de um rolamento apropriado,
é necessário considerar a carga, velocidade,
fatores ambientais e a força necessária para
colocar o transporte em movimento.
Os casquilhos lisos são simples, robustos e altamente
resistentes à humidade, mas possuem um coeficiente
de atrito desfavorável, levando por isso a uma elevada resistência ao arranque e ao rolamento.
Os rolamentos de rolos são robustos, possuem uma
baixa resistência ao rolamento e baixa folga radial.

Os rolamentos de esferas possuem as melhores caraterísticas
de arranque e de rolamento, a menor folga, elevada capacidade de carga, sendo por isso adequados para velocidades
mais altas.
(explicação páginas 60-61)
Casquilho liso

Rolamento de rolos

Rolamento de esferas

Resistência à corrosão. Resistência à temperatura. Resistência química.
A durabilidade e correta funcionalidade de uma
roda ou de um rodízio depende, entre outras
coisas, dos materiais utilizados ou do acabamento
da superfície desses mesmos materiais e da
resistência à corrosão, temperatura e substâncias

químicas. No entanto, o tipo e duração de exposição são fatores importantes.
A resistência química dos diferentes materiais
pode ser consultada na tabela das páginas 36-37.

Verificação da resistência à hidrólise

7.

Necessita de outras opções ou acessórios?
O funcionamento de uma roda ou rodízio pode
ser complementado através de diferentes opções
e acessórios.

Para cada aplicação ou necessidade encontram-se
disponíveis as seguintes opções ou acessórios adequados: Travão de roda e direcional para bloquear
o movimento de rolamento e de rotação dos rodízios
giratórios, protetor para os pés para evitar ferimentos
nos pés, rasto eletricamente condutor para proteção
contra descarga eletrostática ou outras.

STOP
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IDEAL
STOP

STOP
TOP

CENTRAL
STOP

Poderá consultar uma listagem detalhada das
opções e acessórios nas páginas 80-85.

Para mais ajuda, utilize também o nosso configurador de produto inteligente na Internet

CONFIGURADOR DE PRODUTO
www.blickle.com

Encontre o melhor produto em apenas 4 passos.
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