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Como parte de um projeto de expansão da capacidade para 
transmissões de minivans, o qual aumentará a capacidade para 40.000 
unidades/ano, este cliente decidiu integrar o processo de shot peening 
internamente ao invés de contratar terceiros para tal. As especificações 
exigiam um sistema capaz de processar aproximadamente 560.000 
peças de transmissões por ano. As peças consistem de 15 diferentes 
tipos de engrenagens e eixos, para as quais os programas de peening 
teriam de ser desenvolvidos. Um controle rigoroso do processo de shot 
peening era um requisito do cliente o qual escolheu a máquina de shot 
peening Rösler RWT 13/4 S, para o processamento completamente 
automático de engrenagens e eixos com diâmetro de 300 mm (12”), 
altura de 500 mm (20”) e peso de até 25.kg. O sistema de jato de pressão 
inclui uma mesa com dois segmentos de 180º, cada um equipado com 
duas estações de satélites. Este sistema permite o processamento de 
duas peças em cada segmento. Enquanto o outro par de peças pode 
ser carregado ou descarregado no outro segmento. Como algumas das 
peças a serem processadas já foram acabadas, máscaras de proteção 
contra desgaste devem ser integradas aos dispositivos de fixação 
das peças para proteção das superfícies das áreas acabadas. Para 
uma completa cobertura de jateamento (peening) nas peças a RWT 
é equipada com quatro bicos, sendo dois com movimento horizontal 
e dois com movimento vertical. De maneira a evitar interrupções 
o sistema foi concebido com duplo vaso (um de pressão e outro de 
reposição). de pressão.   

Sistema modular RWT de Shot Peening – máxima estabi-
lidade de processo e excelente relação custo/benefício 
Para componentes de transmissão como engrenagens e eixos, o processo de shot peening tem 
se tornado um passo indispensável. Tendo isto em mente a Rösler desenvolveu a máquina de 
jato de mesa rotativa e dupla estação RWT, reforçando o conceito de equipamento modular 
que pode ser facilmente adaptado às diferentes necessidades técnicas e oferecer a máxima 
estabilidade de processo agregada à alta repetibilidade dos resultados de peening e excelente 
relação custo/benefício. Além de estar sendo usada em diversos clientes ao redor do mundo, 
a RWT está também em uso em um grande fornecedor asiático da indústria automotiva, com 
muito sucesso.

Sistema de conceito adaptável a qualquer necessidade
A Rösler realizou um estudo detalhado das necessidades atuais e 
futuras dos fabricantes de transmissões automotivas, o que levou ao 
conceito de mesa rotativa de dupla estação. Baseado neste estudo 
foram padronizados numerosos componentes do sistema e melhorias 
no projeto foram implementadas. Um resultado prático foi a câmara 
de jateamento, a qual comparada com outros equipamentos de shot 
peening do mercado, apresenta maior proteção contra desgaste e o 
acesso para o pessoal de manutenção é muito mais fácil. O sistema de 
jateamento de pressão foi também otimizado de maneira a requerer 
uma quantidade consideravelmente mais baixa de ar comprimido 
resultando num aumento considerável de eficiência. Todas as máquinas 
com mesa rotativa e dupla estação são equipadas com um dispositivo 
de controle de rotação do satélite montado do lado de fora, na parte 
superior da câmara. Este dispositivo monitora a rotação da peça 
enquanto a mesma está sendo jateada. Para atender a necessidade do 
cliente o sistema permite o uso de dois tipos de abrasivo em paralelo 
ou até mesmo um único abrasivo com diferentes tamanhos. A RWT 
pode ser equipada com um separador espiral para descartar qualquer 
abrasivo quebrado.  Para o controle de todo o processo de peening a 
Rösler intensificou o uso de componentes normatizados voltados para 
tal. Aí estão incluídos o controle automático de fluxo de abrasivo e a 
medição precisa da velocidade de arremesso do abrasivo, diretamente 
na saída do bico de pressão. As válvulas do tipo Magnavalves são 
usadas para monitorar a dosagem exata de abrasivo bem como o fluxo 
em todas as mangueiras.  

Medição da tensão compressão com difratômetro de raios-X
Ao longo do desenvolvimento do projeto, o cliente asiático forneceu 
várias peças para realização de testes na Rösler. Após a aplicação de 
shot peening em peças de teste, com os parâmetros especificados, 
medições com difratômetro de raios-X realizadas no laboratório da 
Rösler, mostraram que os valores de tensão de compressão alcançados 
foram duas vezes maiores que aqueles especificados pelo cliente.
O uso do difratômetro de raios-X permite um desenvolvimento 
acelerado do processo não somente para componentes de 
transmissão, mas também para uma grande variedade de peças. Estão 
aí incluídos válvulas, molas e componentes de suspensão, turbinas de 
avião, e componentes para indústria de geração de energia. A Rösler 
também oferece, como serviço, medições por difração de raios-X em 
seu laboratório.

A câmara da máquina de 
jato de mesa rotativa e 
dupla estação RWT 13/4 S 
é  equipada com proteção 
especial contra desgaste e é 
facilmente acessível para fins de 
manutenção.


