
Guias com Esferas Recirculantes 

As buchas guia com esferas recirculantes BOLEXP são constituídas de um invólucro de aço para rolamento,
temperado e retificado, que mantém esferas correndo dentro de um a gaiola de bronze de alta resistência.
O sistema de deslocamento consiste em diversas fileiras onde as esferas de precisão circulam infinitamente.
A grande novidade das buchas de guia BOLEXP é que as esferas não correm em paralelo com a
direção de movimentação, mas com um suave ângulo, ampliando assim a área de contato com o eixo e
permitindo maior capacidade de carga. Este sistema patenteado representa uma inovação absoluta no
mercado de guias lineares. Um a estrutura totalmente em m etal faz com que as buchas sejam
resistentes a altas temperaturas.
As buchas BOLEXP são fornecidas em três opções de formas exteriores, todas equipadas com a
mesma estrutura interna

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Modelo 801 - Bucha com corpo externo cilíndrico e uma flange para fixação no final.

Modelo 802 - Bucha com dois corpos externos cilíndricos e uma flange
central para fixação entre duas placas.

Modelo 803 - Bucha com corpo externo totalmente cilíndrico com dois canais
 externos nas extremidades para fixação por anel elástico.

Coluna Guia

A coluna de guia BOLEXP é fabricada com aço ISO 1.5732 com superfície temperada, obtendo dureza de 62-64 Rhc,
a uma espessura de 1.00 a 1.20 mm, deixando o núcleo da coluna maleável o suficiente para absorver esforços que
possam ser necessários.
Na fabricação das guias algumas características são essenciais, incluindo a qualidade do aço, dureza superficial e
precisão e qualidade do acabamento.
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CARACTERÍSTICAS 

A determinação do tamanho da bucha Bolexp é baseada  nas especificações da ferramenta a ser construída e na 
capacidade de carga necessária e como também na via  útil das buchas e segurança de operação. 

Use as tabelas máximas de carga recomendadas listad as na Tabela I abaixo para cálculo. 
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TABELA I  

MODELO Carga máxima 
recomendada   

(N) 
MODELO Carga máxima 

recomendada   
(N)  

MODELO  Carga máxima 
recomendada   

(N)  
B8012035 1,250 B8022026 1,250 B8031630 882 
B8012535 1,250 B8022035 1,915 B8031635 1,250 
B8012545 1,985 B8022526 1,250 B8032035 1,250 
B8012555 2,721 B8022535 1,985 B8032045 1,912 
B8013245 1,691 B8022545 2,721 B8032535 1,250 
B8013263 3,015 B8022555 3,456 B8032545 1,985 
B8014045 1,691 B8023245 2,574 B8032555 2,721 
B8014063 3,015 B8023263 3,897 B8033245 1,691 
B8021222 882 B8024045 2,574 B8033263 3,015 
B8021622 882 B8024063 3,897 B8035045 1,691 
B8021626 1,250 B8031230 882 B8034063 3,015 

Use a formula abaixo para calcular a vida útil nominal das buchas com esferas Bolexp.

Lh = (833/H*Nosc)*(C/P) em horas

Lh= Vida útil nominal em horas de operacional
H= Curso em sentido único por movimentação em metros (m).
Nosc= Frequenca de ida e vinda (1/min).
C= Capicidade de carga em N.
P= Carga de rolamento equivalente em N.

Exemplo de cálculo:

A extração de um molde de injeção é guiado por quatro buchas de referência B8022535 (C=1,985). A carga em cada
bucha é P=200N, o c u r s o das guias é de H=0.25 m, o frequência do momcimento de ida e volta é de Nosc=10
1/min. A vida útil deve ser calculada.

Solução:              Lh= (833/0.25*10)*(1,985/200) = 300,000 hours

Capacidades de carga e cálculos de vida útil de buchas mostradas acima são aplicadas para condições precisamente
definidas. Uma condição adversa pode reduzir significativamente ambas medidas.

PRECISÃO DE MOVIMENTAÇÃO

A precisão de movimentação de movimentação utilizando colunas com buchas com esferas BOLEXP depende de
diversos fatores, como a precisão do posicionamento das buchas e colunas, qualidade das colunas, comprimento
livre entre o suporte da coluna e o comprimento da bucha em relação a área de deslizamento. Estas influências
dependem basicamente do tipo de aplicação e carga a serem suportadas.
No geral, a precisão de movimentação necessária deve ser garantida por características e projeto da
montagem, como também por precisa fabricação dos elementos adjacentes.
É recomendado fixar a coluna nas suas duas pontas, particularmente em casoso de altas cargas, mesmo que o projeto
permita isto.
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LUBRIFICAÇÃO 

Com o objetivo de garantir longa durabilidade para as buchas com esferas BOLEXP, são necessárias lubrificação 
e manutenções adequadas. Os canais em eu correm as esferas precisam estar livres de partículas que 
possam obstruir o caminho. Além disto, é recomendado utilizar óleo lubrificante para garantir a própria 
lubrificação de todos os elementos móveis e, se necessário, remover as impurezas. 
Nós sugerimos usar óleos CLP de acordo com a norma DIN 51524, com faixa de viscosidade 

entre ISO VG 64 a 100. Mesmo que graxa possa ser utilizada na lubrificaoçã , isto não é muito 

recomendado em função de fixar partículas de sujeira muito mais facilmente. 

Guias com esferas BOLEXP são fornecidas oleadas para sua lubrificação e devem ser 

lubrificadas quando necessário. O fluído de conservação é compatível e pode ser misturado com 

lubrificantes de base mineral, tornando desnecessário lavar as buchas antes de sua montagem. 

FABRICAÇÃO DAS COLUNAS 

Colunas para buchas com esferas BOLEXP devem ser temperadas e retificadas. Suas pontas devem ser 
chanfradas para que as esferas não sejam danificadas durante a montagem. De forma a se beneficiar com 
maior precisão de movimentação e capacidade de carga para as buchas com esferas BOLEXP, o corpo de 
contato com as buchas deve ser da melhor qualidade e camada temperada adequada. 

MONTAGEM E FIXAÇÃO 

As buchas com esferas BOLEXP podem ser montadas em  
seus furos com tolerância H7 ou de forma que possam manualmente 
ser deslizadas em seu alojamento. Nunca bata ne las  com  
mar te los  ou outra ferramenta de impacto. Caso contrário, a estrutura  
interna da bucha pode ser danificada. 

É recomendável montar pelo menos dois sistemas em disposição 

paralela para evitar possível rotação durante a movimentação. 

Também recomendamos que o comprimento da bucha seja de pelo 

menos duas vezes o diâmetro de forma a minimizar ação de 

rotação das buchas, sempre que isto for possível. 

Movimentos de rotação não são recomendados para este tipod 

e buchas, que foram feitas para movimentos axiais. 
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BUCHA REF. 801 

BOLEXP 801 

d1 L d2 d3 a Ø 
esfera 

Número de 
linhas 

Código 

20 35 32 36 6 3 6 B8012035 
25 35 40 45 6 3 8 B8012535 
25 45 40 45 6 3 8 B8012545 
25 55 40 45 6 3 8 B8012555 
32 45 50 56 8 4 8 B8013245 
32 63 50 56 8 4 8 B8013263 
40 45 60 66 8 4 8 B8014045 
40 63 60 66 8 4 8 B8014063 

Materiais: Bucha de aço especial. Gaiola de esferas em bronze de alta resistência. 

Esferas de alta precisão. Dureza: 60-62 HRc. 

Outras dimensões não informadas em nosso catálogo sob consulta. 
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BUCHA REF. 802 

BOLEXP 802 

d1 L d2 d3 a s Ø 
ball 

Number of 
lines  Item code 

12 22 24 28 6 8 3 5 B8021222 
16 22 28 32 6 8 3 6 B8021622 
16 26 28 32 6 9 3 6 B8021626 
20 26 32 36 6 9 3 6 B8022026 
20 35 32 36 6 9 3 6 B8022035 
25 26 40 45 6 9 3 8 B8022526 
25 35 40 45 6 10 3 8 B8022535 
25 45 40 45 6 10 3 8 B8022545 
25 55 40 45 6 10 3 8 B8022555 
32 45 50 56 8 12 4 8 B8023245 
32 63 50 56 8 12 4 8 B8023263 
40 45 60 66 8 12 4 8 B8024045 
40 63 60 66 8 12 4 8 B8024063 

Materiais: Bucha de aço especial. Gaiola de esferas em bronze de alta resistência. 

Esferas de alta precisão. Dureza: 60-62 HRc. 

Outras dimensões não informadas em nosso catálogo sob consulta. 
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BUCHA REF. 803 

BOLEXP 803 

d1 L d2 k j Ø 
ball 

Number of 
lines  Item code 

12 30 24 20 1,3 3 5 B8031230 
16 30 28 19 1,6 3 6 B8031630 
16 35 28 24 1,6 3 6 B8031635 
20 35 32 24 1,6 3 6 B8032035 
20 45 32 34 1,6 3 6 B8032045 
25 35 40 23 1,8 3 8 B8032535 
25 45 40 33 1,8 3 8 B8032545 
25 55 40 43 1,8 3 8 B8032555 
32 45 50 33 2,1 4 8 B8033245 
32 63 50 51 2,1 4 8 B8033263 
40 45 60 33 2,1 4 8 B8034045 
40 63 60 51 2,1 4 8 B8034063 

Materiais: Bucha de aço especial. Gaiola de esferas em bronze de alta resistência. 

Esferas de alta precisão. Dureza: 60-62 HRc. 

Outras dimensões não informadas em nosso catálogo s ob consulta. 


