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Título: A RODA DO VEHÍCULO. (Proceso de substitución da parte neumática da mesma).
Resumen
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e proceso de substitución dunha roda dun vehículo. Este tema
impártese, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou
menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estes procesos de montaxe de rodas nos vehículos ou avarías que xurdan nelas van a ser
reparadas en talleres de mecánica autorizados para tal fin, xa que e un compoñente mecánico do vehículo que forma parte do
sistema dirección.
Palabras clave: Artículos técnicos.
Title: THE VEHICLE WHEEL. (Replacement process of the pneumatic part thereof).
Abstract
In this article we are going to handle a referent activity in the diagnosis and process of replacing a wheel of a vehicle. This subject is
taught in the cycle of vehicle maintenance, both in basic F. P. and in the middle or higher cycle, deepening more or less in the
subject depending on the type of cycle. These processes of mounting wheels in the vehicles or breakdowns that arise in them will
be repaired in authorized mechanic workshops for this purpose, as it is a mechanical component of the vehicle that is part of the
steering system.
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INTRODUCIÓN:
A roda, podemos dicir que son os pes do vehículo, xa que é o único contacto que ten este co chan, tanto en parado
como en movemento do mesmo. Entre as principais funcións que cumpre este elemento destacamos as seguintes.
-

Soportar o peso do vehículo.
Transmitir o par (Nm) xerado polo motor en desprazamento do vehículo na calzada.
Transformar o movemento de xiro do motor en movemento lineal do vehículo.
Guiar o vehículo nos xiros a vontade do condutor por medio do volante e do sistema de dirección.
Absorber os pequenos defectos do pavimento na calzada. ( Polo tanto podemos dicir que tamén forma parte
importante do sistema de suspensión do vehículo, dando mais confort a carrocería e os viaxeiros).

Existen no mercado diferentes tipos de neumáticos segundo o uso o que vaian destinados os mesmos:
-

Neumáticos de verán (seco)
Neumáticos de inverno (mollado e neve)
Neumáticos mixtos (ambos climas)

Estes diferéncianse polo tipo de estrutura interna, debuxo da banda de rodaxe e compostos utilizados para a súa
fabricación.
Os neumático do vehículo considerase como elemento de desgaste, polo que e necesario o seu cambio periódico cando
estes se desgasten ata o punto mínimo establecido por lei, segundo os indicadores de desgaste TWI (Tread Wear
Indicator) do que están provistos tódolos neumáticos. Estes indicativos son uns tacos de goma que van mecanizados nos
sucos da propia banda de rodaxe. Teñen unha medida de 1,6mm que é o desgaste mínimo co que pode circular un
vehículo pola calzada. Cando o debuxo da banda de rodaxe chega a estes tacos, quere dicir que o neumático terminou a
súa vida útil e debe cambiarse obrigatoriamente. Imaxe seguinte
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O neumático dunha roda pode substituírse por varios motivos:
Desgaste da súa banda de rodaxe. (imaxe seguinte).

Deformación da estrutura interna ou banda de rodaxe.

Deterioro (rebentón) por golpe e perdida de aire.
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Dependendo do motivo da substitución, debemos antes de cambiar a mesma, verificar se o deterioro foi por desgaste
normal de rodar ou ven por outro motivo: (aire de rodas, problema no sistema de dirección ou suspensión, deformación
ou deterioro de algún elemento mecánico, etc.) o cal debe ser reparado antes de proceder o seu cambio, para que a roda
nova teña un desgaste uniforme na súa banda de rodaxe.
Unha vez corrixido o problema en cuestión se o ai, pasaremos ó proceso de substitución da mesma.
PROCESO DE EXTRACCIÓN DA RODA DO VEHÍCULO.
1º paso: Colocamos o vehículo nun elevador para traballar de unha forma axeitada.

2º paso: Co vehículo apoiado coas rodas no chan e o freo de man accionado, afrouxamos os parafusos da roda coa
axuda dunha chave fixa.

3º paso: Subimos o vehículo a unha altura axeitada, para realizar a actividade dunha forma cómoda segundo a nosa
estatura.
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4º paso: Extraemos os parafusos da roda e sacamos esta do vehículo, levando a mesma á zoa de traballo onde temos
situada a máquina para o desarmado da mesma.

PROCESO DE SUBSTITUCIÓN DA PARTE NEUMÁTICA DA RODA DO VEHÍCULO.
1º paso: Sacámoslle o aire a roda extraendo o obús da válvula, para elo utilizaremos o extractor de válvulas. Imaxe
seguinte:

2º paso: Despegamos o neumático da pestana da lamia (parte metálica da roda) coa axuda da mordaza que dispón a
máquina. Para conseguir isto, temos que facer o proceso en varios puntos na circunferencia da mesma e polos dous lados.
Imaxes seguintes.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

549 de 560

3º paso: Colocamos e bloqueamos a roda no prato xiratorio da maquina por medio das uñas de suxeición.

4º paso: Axustamos a cuña do brazo da máquina á roda, por medio do parafuso de axuste para o diámetro da lamia (1º
foto) e a profundidade segundo o ancho da lamia, desprazando cara a baixo o brazo da máquina (foto 2), de tal forma que
a cuña non deteriore a lamia nin o neumático no xiro posterior. (foto 3)

Se non facemos ben este proceso podemos chegar a deteriorar tanto a parte metálica da roda como a neumática.
Imaxe seguinte

Hoxe en día no mercado temos máquinas montadoras de rodas modernas que nos permiten un axuste máis sinxelo
gracias a que son totalmente hidráulicas, anque o proceso de desmontase vai ser o mesmo.
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5º paso: Engraxamos o talón do neumático con xel, facilitando así o desmontase da mesma.

Introducimos o desmontable como se indica na seguinte imaxe, facemos presión cara a baixo na parte contraria a este,
(como se aprecia na seguinte imaxe) e xiramos o desmontable ata conseguir montar o talón do neumático na cuña da
máquina (2º imaxe).

Agora facemos xirar o prato da máquina pisando o pedal para tal efecto, observando que a cuña non fai contacto coa
parte metálica da roda.
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Terminado o desmontase do exterior pasamos o lado interior. Para elo tiraremos do neumático cara arriba coas mans (
zoa exterior da lamia), introducimos o desmontable no talón da parte interior deste e xiramos ata montalo na cuña do
brazo da máquina igual que fixemos no caso anterior para sacar o outro lado. Por último facemos xirar novamente o prato
para sacar o neumático da lamia.

Paso 6: Será importante sempre que se cambie un neumático dunha roda substituir tamén a válvula completa desta,
para evitar posibles fugas de aire nun futuro pola mesma.
O montaxe do neumático novo na lamia soe ser mais sinxelo e rápido cuns pequenos matices.
1º paso: Comprobaremos se o neumático ten sentido de xiro. Se e así, no perfil da mesma virá sinalado cunha flecha
indicando o sentido de rotación da mesma (rotation) o cal temos que ter en conta a hora do montaxe.

Outras veces en neumáticos asimétricos (debuxo diferente no lado exterior e interior da banda de rodadura) este, ven
indicado coas palabras en ingles lado exterior (out-side) e lado interior (inside), o cal debemos ter en conta a hora do seu
montaxe.
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2º paso: engraxamos a zoa do talón interior e exterior para facilitar a montaxe. Para montar a 1º parte do neumático
incluso dependendo do tipo de perfil que teña este é posible facelo a man, simplemente empurrando o neumático cara a
lamia coas mans en varias posicións.

2º paso: Para montar a parte exterior da mesma montaremos o talón do neumático na cuña do brazo e xiramos o prato
facendo presión o mesmo tempo coas mans no talón do neumático para axudar a introducir esta. Imaxe seguinte

3º Paso: coa axuda dun manómetro de aire poñeremos a presión correspondente ó tipo de roda. Esta presión será
revisada unha vez montada no vehículo e posto este no solo.
Unha vez terminado o proceso de montaxe do neumático na lamia debemos facer un equilibrado de pesos do
conxunto, que se fai con outra máquina (equilibradora de rodas) que será tratado noutro artigo.
4º paso: Montaxe da roda no vehículo. Esta farase de forma inversa a extracción tratada ó principio deste artigo. Cabe
destacar neste paso o aperte que se debe facer á mesma, xa que non vale dalo cunha chave fixa, senón ai que utilizar unha
chave dinamométrica para dar o par de xiro específico establecido polo fabricante, segundo o tipo de roda e vehículo á
tódolos parafusos da mesma por igual.
APLICACIÓN NA AULA:
Este artigo, contén una serie de probas necesarias para facer una diagnoses, e o proceso de substitución da parte
neumática da roda, con fotos para ter unha visión máis real da actividade.
Esta pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas prácticas de taller de ciclos de mantemento de
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos, segundo decida o docente.
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