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Resumo: A indústria moderna necessita cada vez mais de sistemas de movimentação 

linear com alta eficiência, velocidade e capacidade de carga sem perder a precisão de 

posicionamento. Dentro desse contexto, existem diferentes tipos de atuadores que são 

empregados para efetuar a movimentação na qual inclui sistemas pneumáticos, 

hidráulicos, elétricos e sistemas de eixos eletromecânicos onde geralmente são 

empregados fusos de esferas acionados utilizando algum tipo de motor. A utilização 

desse último sistema mencionado, traz grandes benefícios devido a utilização de 

componentes, como por exemplo, fuso de esfera, castanha e mancais, que suportam 

altas cargas e podem movimentá-las a grandes velocidades. Porém, quando se faz 

necessário a utilização de cursos elevados aliados a altas cargas, existem dois fatores 

que devem ser analisados com cautela na hora do dimensionamento desses sistemas. A 

velocidade crítica e carga de flambagem que ocorre no fuso devido a rotação e carga 

movimentada, respectivamente, devem ser avaliadas criteriosamente a fim de que o 

sistema possa operar com segurança. Além disso, a vida útil do fuso também é 

diretamente afetada pelas condições de operação e características dos componentes 

escolhidos. Dessa forma, esse trabalho tem o objetivo de analisar a influência das 

características de mancalização na velocidade crítica e carga de flambagem de sistemas 

de movimentação linear que utilizam fusos de esfera. 
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Mancalização 

Os suportes de mancais geralmente são compostos de corpo principal, mancais, 

placa de cobertura, espaçadores, retentores, contraporca e parafusos de fixação. 

Combinado com o requisito de carga axial, a montagem dos suportes para mancalização 

de fusos de esferas podem ser aplicados no sistema utilizando quatro tipos de 

configuração: Fixo-fixo, Fixo-suportado, Suportado-suportado e Fixo-livre. A figura 1 

apresenta um exemplo de uma montagem onde é utilizado a configuração Fixo-

suportado. Nessa configuração um dos lados o suporte é rigidamente acoplado ao fuso 

de esferas enquanto o outro lado o suporte serve basicamente de apoio.  

 

Fig. 1 – Exemplo de configuração de mancalização do tipo Fixo-suportado e componentes 

utilizados em montagens comuns. (HIWIN, 2019) 

Na indústria, de forma geral esses mancais são bastante conhecidos e 

geralmente são chamados de mancais do tipo BK (lado Fixo), como mostrado na figura 

2-a, e BF (lado suportado) como mostrado na figura 2-b. 

     

(a)                                                                   (b) 

Fig. 2 – Suporte de mancal do tipo (a) Fixo e (b) Suportado. (HIWIN, 2019) 
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Para as análises de velocidade crítica e de carga de flambagem foram utilizados 

os parâmetros apresentados na Tabela 2.  

C 
 (kgf) 

𝒅𝒓 
(mm) 

P  
(kgf) 

𝑭𝒆𝒙𝒕 
(kgf) 

μ fp1 fp2 fp3 S  
(m) 

m  
(kg) 

V 
(m/min) 

36810 56 200 200 0.05 1.3 1.3 1.3 0.8 500 90 

Tab. 2 – Parâmetros utilizados na análise de velocidade crítica e carga de flambagem. 

Nesse caso, C representa a carga dinâmica da castanha do fuso, 𝑑𝑟  é o diâmetro 

primitivo do fuso, P é a pré-carga aplicada na castanha,  𝐹𝑒𝑥𝑡 é a força externa, μ é o 

coeficiente de atrito das guias. Os valores de fp representam os fatores de serviço que 

estão diretamente ligados à condição de trabalho realizado durante o movimento de 

aceleração (fp1), em velocidade constante (fp2) e em desaceleração (fp3). O curso total 

de deslocamento é representado por S, a massa do conjunto é descrita por m e a 

velocidade da aplicação é V. A análise dinâmica do movimento, considerando que o 

movimento é executado na horizontal, é mostrado na figura 3. 

 

Fig. 3 – Diagrama de análise dinâmica de movimento da carga. 

 

 Velocidade crítica 

A velocidade crítica em um eixo em rotação, mais especificamente nesse caso, 

de um fuso de esferas, existe quando a frequência da rotação de um eixo é igual a 

primeira das frequências naturais do eixo (RAO, 1995).  

Quando a velocidade de rotação é igual a esta velocidade crítica, o rotor sofre 

grandes deflexões e a força transmitida aos rolamentos pode causar falhas nos 
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rolamentos e vibração excessiva no fuso. Espera-se que uma transição rápida do eixo 

giratório através de uma velocidade crítica limite as amplitudes de giro, enquanto uma 

transição lenta através da velocidade crítica auxilia no desenvolvimento de grandes 

amplitudes. Porém, normalmente, de acordo com o dimensionamento apresentado 

pela maioria dos fabricantes de fusos de esferas, a rotação máxima de trabalho não deve 

ultrapassar 80% do valor da velocidade crítica calculada. A velocidade crítica é 

determinada por: 

 
𝑁𝑐  =  2.71 x 108 x 

𝑀𝑓𝑑𝑟

𝐿𝑡²
 

(1) 

Sendo que 𝑀𝑓 é um fator cujo valor depende do tipo de mancalização 

considerada, como apresentado na tabela 1. 

Fixo-fixo 𝑀𝑓  =  1 

Fixo-suportado 𝑀𝑓 = 0.689 

Suportado-suportado 𝑀𝑓  =  0.441 

Fixo-livre 𝑀𝑓 = 0.157 

Tab. 1 – Fatores de montagem de acordo com a configuração de mancalização para o cálculo 

da velocidade crítica. (HIWIN, 2021) 

Portanto, como a rotação de trabalho deve ser menor que a velocidade crítica, o 

valor de referência ou máxima velocidade permitida (𝑁𝑝) para o fuso de esferas é 

definido como:  

 𝑁𝑝  =  0.8 𝑥 𝑁𝑐 (2) 

 

Análise - Velocidade crítica 

Como forma de analisar a influência do tipo de suportes de mancal utilizados em 

aplicações práticas na indústria, a figura 4 apresenta a influência do tipo de 

mancalização na velocidade crítica de um fuso de esferas HIWIN 2R63-50. Como 

exemplo é considerada que a velocidade linear de trabalho (V) é 90 m/min e o passo do 

fuso (𝑙) é 50 mm. Dessa forma, a rotação máxima de trabalho (𝑛max) é determinada 

como: 

 
𝑛𝑚𝑎𝑥  =  

𝑉 x 1000

𝑙
 =  1800 𝑟𝑝𝑚 

(5) 

Na figura 4-a são mostradas as curvas de velocidade crítica para os quatro tipos 

de configuração de mancalização em comparação com a velocidade máxima de 
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trabalho. A partir dessa análise é possível perceber que para distâncias de mancalização 

(𝐿𝑡) menores que 1030 mm qualquer uma das configurações atenderia ao projeto, como 

mostrado no detalhe da figura 4-b. 

 

Fig. 4 – Influência do tipo de mancalização na velocidade crítica de um fuso de esferas HIWIN 

2R63-50. 

Porém, acima desse valor de comprimento algumas configurações não 

atenderiam ao projeto, sendo que, como mostrado no detalhe da figura 4-c, distâncias 

maiores que 2600 mm, nenhuma das configurações atenderiam ao projeto. Em casos 

como esse, é necessário avaliar o projeto como um todo e verificar, por exemplo, se o 

equipamento pode trabalhar com uma velocidade linear menor, se é possível diminuir 

a distância entre os suportes de mancalização.  

(a) 

(b) (c) 
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Vale ressaltar também que a rigidez do fuso e passo também interferem 

diretamente na velocidade crítica, como mostrado na equação 1. Dessa forma, esses 

parâmetros podem ser alterados, e escolhendo um fuso de maior diâmetro aumentaria 

a rigidez do conjunto e um passo maior reduziria a rotação máxima de trabalho.  

Como exemplo de aplicação, a figura 5 apresenta uma simulação de análise 

modal realizada utilizando o método dos elementos finitos. Nesse caso, a distância de 

mancalização considerada é de 2900 mm e configuração Fixo-fixo.  

Na simulação, é verificado o valor da primeira frequência natural do fuso, sendo 

igual a 3.010 Hz que corresponde à uma rotação de 1806 rpm. Dessa forma, substituindo 

os valores da tabela 2 na equação 1 é obtido o valor de velocidade crítica 1805.51 rpm, 

cujo valor está muito próximo do valor obtido pela simulação. 

 

Fig. 5 – Simulação de análise modal realizada utilizando o método dos elementos finitos para 

um fuso R63-50 com distância de mancalização de 2900mm com configuração Fixo-fixo. 

Carga de flambagem 

Quando o fuso de esferas está sujeito à grandes cargas axiais de compressão isso 

pode ocasionar uma grande deflexão. Essa força axial é conhecida como carga de 

flambagem e é definida como: 

 
𝐹𝑘  =  40720 x 

𝑁𝑓𝑑𝑟
4

𝐿𝑡²
 

(3) 

sendo que 𝑁𝑓 é um fator cujo valor depende do tipo de mancalização considerada, como 

apresentado na tabela 3. 
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Fixo-fixo 𝑁𝑓  =  1 

Fixo-suportado 𝑁𝑓 = 0.5 

Suportado-suportado 𝑁𝑓  =  0.25 

Fixo-livre 𝑁𝑓 = 0.0625 

Tab. 3 – Fatores de montagem de acordo com a configuração de mancalização para o cálculo 

da carga de flambagem. (HIWIN, 2021) 

Porém, como forma de aplicar um coeficiente de segurança ao 

dimensionamento, comumente a máxima carga axial no fuso de esferas não deve 

ultrapassar a metade do valor de 𝐹𝑘. Assim, a máxima carga axial permitida no fuso de 

esferas é calculada como segue: 

 𝐹𝑝  =  0.5 x 𝐹𝑘 (4) 

Análise - Carga de flambagem 

A figura 6 apresenta a análise da carga de flambagem em relação à distância de 

mancalização com diferentes configurações de montagem. Nota-se que diferentemente 

da velocidade crítica, para o sistema em análise, todos as configurações de mancalização 

atendem ao requisito de carga de flambagem. Os valores de carga de flambagem são 

comparados com o valor médio de carga axial que o fuso é submetido e é calculado de 

acordo com os dados mostrados na tabela  

 

Fig. 6 – Influência do tipo de mancalização na carga de flambagem de um fuso de esferas 

HIWIN 2R63-50. 
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Conclusões 

Este trabalho apresentou alguns aspectos importantes que devem ser levados 

em consideração no dimensionamento de fusos de esfera em condições severas de 

trabalho. A velocidade crítica é diretamente afetada pela rigidez do conjunto e pela 

distância de mancalização. Sistemas que necessitam de velocidades elevadas devem ser 

projetados de tal forma que a rotação de trabalho seja 80% menor que a velocidade 

crítica calculada. O passo do fuso tem grande influência na velocidade de trabalho, 

portanto, menores valores de passo levam a rotações de trabalhos mais elevadas. 

A carga de flambagem também é afetada pela distância de mancalização. Porém, 

o diâmetro primitivo aparece com grau de potência igual a 4 no cálculo e por isso 

também tem grande influência. Vale ressaltar também que, a massa deslocada durante 

o movimento e a força externa aplicada na direção axial do fuso devem ser calculadas e 

o valor médio é utilizado para verificar se o fuso escolhido atende à carga de flambagem. 
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