
UMA FORÇA CONSTANTE QUE  
ASSEGURA OSCILAÇÕES UNIFORMES

À medida que a tensão na mola principal de um relógio mecânico diminui, o mesmo ocorre com a amplitude 

do balanço, podendo afetar a precisão do relógio de maneira negativa. Mas o mecanismo de força constante 

patenteado pela IWC gera um fornecimento uniforme de energia para o escapamento e oferece uma precisão 

sem precedentes.

O movimento de um relógio mecânico consiste em 
uma força de acionamento e um freio : em uma 
extremidade, a mola alimenta o sistema, enquanto na 
outra, o escapamento divide essa energia em pequenas 
porções distribuídas uniformemente - semelhante à 
forma como uma catraca permite a entrada de apenas 
uma única pessoa no meio de uma multidão. A roda de 
balanço, um pêndulo em forma de anel, define o ritmo 
em que a âncora para e libera o mecanismo. Desta 
forma, o escapamento garante que os ponteiros do 
relógio se movam para a frente simultaneamente.

Um desafio específico, no entanto, tem sido enfrentado 
por inventores e relojoeiros há séculos. Quando a 
corda de um relógio está totalmente enrolada, a 
mola principal gera seu torque máximo, resultando 
na amplitude máxima. À medida que a tensão sobre 
o barrilete diminui, menos força é distribuída pelo 
mecanismo para o escapamento e as oscilações 
tornam-se menores. Este fenômeno de queda na 
amplitude pode prejudicar a precisão do relógio.

E M B U SC A D E U MA FO RÇ A CO N STANTE

Para que as oscilações de equilíbrio permaneçam 
uniformes o tempo todo, a potência transmitida através 
do trem de engrenagens e do escapamento também 
deve ser sempre constante. No entanto, enquanto 
o fluxo de energia ao balanço é contínuo, a tensão 

decrescente na mola influencia inevitavelmente a 
amplitude. Várias soluções foram projetadas para 
converter a energia reduzida da mola principal em 
uma força constante com a ajuda de um mecanismo 
adicional.

Os engenheiros da IWC encontraram uma solução 
eficiente e tecnicamente elegante para este problema : 
o mecanismo de força constante patenteado pela 
marca integra um escapamento adicional entre a roda 
de escape e a quarta roda. A cada segundo, enrolando 
a espiral de balanço que serve como um espaço de 
armazenamento temporário e mantém a roda de 
escape com energia suficiente. O truque é simples : 
o ângulo pelo qual a espiral de balanço adicional 
é enrolada a cada segundo permanece o mesmo, o 
que significa que a energia fornecida ao escapamento 
também continua constante. Mesmo quando a tensão 
na mola principal diminui, o balanço continua a oscilar 
praticamente com a mesma amplitude.

Integrados em um turbilhão, os mecanismos de força 
constante inovadores foram usados   pela primeira vez 
no Portugieser Sidérale Scafusia e, posteriormente, 
no Ingenieur Constant-Force Tourbillon. A frequência 
do turbilhão de força constante foi propositalmente 
definida em 2,5 Hz para permitir que o sistema enrole 
a espiral de balanço uma vez a cada segundo. Mais 
recentemente, o turbilhão de força constante também 
apareceu nas coleções Portugieser e Pilot’s Watches.
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AR MA ZE NAM E NTO  
D E E N E RG IA TE M P O R ÁR IA

No centro do mecanismo de força constante está o 
escapamento de alavanca do tipo “Swiss club-tooth”. 
Um came triangular montado no pinhão da roda 
de escape engata na alavanca de força constante 
em forma de garfo, com as duas linguetas na outra 
extremidade. Quando a roda de escape avança cinco 
etapas ela libera a roda de parada, girando 30 graus 
antes de ser travada novamente. O processo é repetido 
após cinco batidas do balanço. A 18 mil batidas por 
hora, essa sequência também determina o progresso 
do ponteiro dos segundos na gaiola do turbilhão. Cada 
rotação da gaiola também gira o pinhão da roda de 
escape, que engrena com a quarta roda fixa e enrola a 
espiral de balanço (situada abaixo da roda de escape), 
fornecendo um impulso de força constante.

O calibre 94800 fabricado pela IWC com dois barriletes 
aciona o turbilhão e o mecanismo de força constante. 
Os dois barriletes fornecem energia suficiente para 
manter o mecanismo funcionando de forma segura por 
cerca de 48 horas. Após dois dias, o torque disponível 
não é mais suficiente. 

Nesse ponto, o turbilhão volta automaticamente ao 
modo normal e avança a uma taxa de cinco passos 
por segundo, na mesma velocidade das batidas no 
balanço.

O VE R DAD E I RO D E SAFIO

Montar um turbilhão de força constante é um grande teste 
de paciência até mesmo para o relojoeiro especialista 
mais experiente. Eles levam duas semanas inteiras 
para montar o mecanismo que pesa apenas 0,7 grama 
e consiste em 104  peças individuais. Exigências 
excepcionalmente altas também são colocadas na 
fabricação dos componentes. Por exemplo, a alavanca 
de força constante e o came são fabricados usando o 
processo LIGA combinado com a exposição a raios-X. 
Este método permite a produção de microestruturas 
notavelmente homogêneas com um grau de precisão 
do qual as tecnologias de manufatura convencionais 
não seriam nem remotamente capazes de alcançar.

M O D E LOS Q U E AP R E S E NTAM  
E S SA CO M P LI C AÇ ÃO

-  Portugieser Sidérale Scafusia (Ref. 504101)

-  Ingenieur Constant-Force Tourbillon (Ref. 590001) 

-  Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition  
“150 Years” (Ref. 590203/02)

-  Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition 
“Le Petit Prince” (Ref. 590303)

-  Portugieser Constant-Force Tourbillon (Ref. 590110) 

-  Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition 
“IWC Racing” (Ref. 590501)
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IWC SCHAFFHAU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosas, robustas e fáceis de usar. Pioneira no uso 
de titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em 
caixas de relógios fabricadas com materiais avançados, 
como titaniumaluminide e Ceratanium®. Seguindo o 
princípio de “a forma segue a função”, em vez da 
decoração, as criações atemporais da fabricante de 
relógios suíço incorporam os sonhos e as ambições de 
seus proprietários, enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.
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