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1. INTRODUÇÃO
As juntas giratórias REDLANDS são utilizadas em um sem-número de indústrias. Desde 
terminais de carregamento de caminhões ou vagões-tanques, carretéis para mangueiras, 
sucções fl utuantes, drenos de tanques fl utuantes e até em tubulações rígidas ou em curvas, 
a fi m de eliminar esmagamento ou torções de mangueiras pesadas ou desajeitadas. 
É utilizada também para carregar ou descarregar produtos químicos, petroquímicos, 
líquidos perigosos, petrolíferos, produtos secos (cereais, cimento, etc.), sob pressão ou 
vácuo, sem que haja difi culdade de articulação.

2. MANUTENÇÃO DA JUNTA GIRATÓRIA

2.1. Ferramentas Necessárias
 • 1 Chave Allen de ¼”.
 • 1 Chave fi xa de boca ou estrela de ¾”.
 • 1 Chave fi xa de boca ou estrela de 5/16”.
 • 1 Graxa e pincel.
 • 1 Morsa (Caso disponha de uma no local).

Imagem 1.  Ferramentas de montagem e manutenção.

2.2. Desmontagem da Junta Giratória
1. Prenda a bolsa da junta giratória a uma morsa com as porcas dos canais de esferas 
para baixo. Caso não disponha de uma, segure com fi rmeza para que a mesma não 
movimente.

2. Com uma chave de boca fi xa ou estrela ¾”, desrosqueie a porca superior com leve 
pressão apenas para soltar o conjunto.  Desrosqueie os parafusos de retenção das 
esferas com uma chave allen de ¼” até que o parafuso e a porca se soltem da bolsa.

3. Rotacione vagarosamente a ponteira para direita e esquerda, à medida que as esfe-
ras forem saindo pelo orifício para esvaziar cada pista do rolamento. Atenção, remova 
cuidadosamente todas as esferas. Para não correr o risco de perdê-las, coloque-as 
separadamente em um vasilhame para fácil localização ao momento da montagem.
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4. Retire a ponteira de dentro da bolsa e mantenha o guarda-pó ainda preso ao canal, 
para que este saia completamente de dentro da câmara.

5. Remova o anel O’ring localizado no alojamento interno da bolsa. Separe todos os 
componentes necessários para a remontagem da junta giratória.

2.3. Montagem e manutenção da Junta 
Giratória
1. Limpe a ponteira e todo o alojamento interno da bolsa retirando a graxa usada. 
Troque o lado da bolsa com o orifício de esferas virada para cima e prenda novamente 
a uma morsa ou segure firmemente a junta giratória para que não se movimente.

Foto 1. Limpe internamente o 
alojamento da bolsa.                      

Foto 2. Prenda a bolsa a uma morsa.

2. Com um pincel, aplique a nova graxa por todo o alojamento interno da bolsa.

Foto 3. Aplique a graxa com pincel.                     Foto 4. A graxa deve revestir todo o 
alojamento.
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3. Antes de inserir o anel O’ring na bolsa, estique-o para que o mesmo encaixe em seu 
assento de encaixe perfeitamente. 
O anel O’ring é muito importante para a vedação da junta giratória, de modo que, 
caso tenha algum vão ou não for encaixado corretamente, poderá haver riscos de 
vazamentos.

Foto 5. Coloque o anel dentro 
da bolsa.                               

Foto 6. O anel O’ring deve fi car
ajustado na bolsa.                      

4. Troque as esferas antigas por novas, mas caso seja necessário o uso das mesmas 
esferas, limpe-as com cuidado. Limpe o guarda-pó, e envolva-o no canal apropriado da 
ponteira. Veja a foto a seguir.

Foto 7. Limpe o guarda-pó e ponteira.                                      Foto 8. Envolva o guarda-pó com 
firmeza na ponteira. 
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5. Insira a ponteira na bolsa e mantenha o guarda-pó apertado no canal da ponteira, 
para que este entre completamente dentro da câmara. É necessária uma leve pressão 
com as mãos para forçar a ponteira para dentro da bolsa. Gire duas vezes a ponteira 
em sentido horário para assegurar que a mesma foi corretamente inserida na 
bolsa.

Foto 9. Empurre a ponteira para frente.                                   Foto 10. Gire a ponteira no sentido horário.

6. Antes de colocar as esferas no canal, conte todas antes de inserir uma por uma, 
pois não deve faltar nenhuma esfera para não causar o risco de acavalamento e 
travamento da junta giratória. Cada junta deve conter a quantidade certa de es-
feras (consultar quantidade de esferas por tipo de junta no item 3. PEÇAS PARA 
REPOSIÇÃO).

Os canais de esferas da ponteira devem ficar alinhados à bolsa para facilitar sua 
entrada. Gire vagarosamente a ponteira para o sentido horário e anti-horário, à 
medida que as esferas forem sendo inseridas pelo orifício.

Foto 11. Insira as esferas no canal. Foto 12. Gire em sentido horário e anti-
horário.
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7. Coloque os dois parafusos e a retenção das esferas com uma chave allen de ¼” de pole-
gada nos orifícios das esferas e rosquie em sentido horário até que os parafusos cheguem 
ao seu encaixe. Em seguida, dê meia volta aliviando os parafusos e, rosqueie levemente as 
porcas sextavadas com uma chave fixa de boca ou estrela para travar o parafuso.

Foto 13. Gire os parafusos de retenção
das esferas em sentido horário.              

Foto 14. Gire as porcas sobre os parafusos 
para travá-los.

Nota: Não esqueça de dar meia volta aliviando os parafusos antes de colocar as porcas. 
Caso contrário as esferas ficarão presas e a junta giratória ficará travada.

8. Coloque a engraxadeira com uma chave de boca fixa ou estrela de 5⁄16”, ela é importante 
para a lubrificação da junta giratória.

Foto 15. Coloque a engraxadeira no orifício. Foto16. Engraxadeira reta.

OBS: Para as juntas giratórias modelos 3640-FE-40 em 3640-FE-30, os parafusos de reten-
ção das esferas são fixados com parafuso allen de 1/4” que substituem as porcas. (usar 
chave allen de 1/8”).
Além disso, a engraxadeira é instalada em um dos parafusos de retenção.



www.redlands.com.br

9

4.CONCLUSÃO 

 

DESCRIÇÃO 1 1/2" 2" 3" 4" 6" 8" 

O' Ring Viton A0018-0715 A0018-0714 A0018-0713 A0018-0717 A0018-0729 A0018-0737 

O' Ring Buna - N A0018-0615 A0018-0614 A0018-0613 A0018-0617 A0018-0629 A0018-0637 

O Ring Teflon A0018-0815TE A0018-0820TE A0018-0830TE A0018-2317 - - 

Guarda - Pó A0019-1003 A0019-1003 A0319-1003 A0319-1003 A0018-0730 A0018-0759 
 

DESCRIÇÃO 1 1/2" 2" 3" 4" 6" 8" 

  
CÓDIGO Qtd 

esfera CÓDIGO Qtd 
esfera CÓDIGO Qtd 

esfera CÓDIGO Qtd 
esfera CÓDIGO Qtd 

esfera CÓDIGO Qtd 
esfera 

Esfera A.Inox A6020-
4101 56 A0020-

4101 48 A0020-
4101 66 A0020-

4101 84 A0020-
4105 76 A5120-

4103 116 

Esfera 
A.cromo 

A6020-
4001 56 A0020-

4001 48 A0020-
4001 66 A0020-

4001 84 A0020-
4006 76 A0020-

4003 116 

 
 

Observação: Quantidade de esferas por plano de rotação, ou seja, duas pistas.

3. Peças para reposição:

A Redlands é certificada ISO 9001 desde setembro de 2002. A certificação 
representa o compromisso de serviço que assumimos com todos os nossos clientes 
e colaboradores, além de solidificar nossa posição de liderança neste segmento de 
mercado. 

Agradecemos por adquirir os equipamentos Redlands.

Para qualquer esclarecimento ou dúvidas adicionais, favor contate a nossa 
engenharia e assistência técnica.
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Rua Anhanguera, 897 - Jd. Piratininga - Osasco - SP - Cep: 06230-110 - Brasil
Escritório e Fábrica: Tel/Fax:  +55 11 3602.7300

www.redlands.com.br


