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Rolos sobressalentse são frequentemente armazenados com os rolamentos montados. Quando os rolos são retirados da máquina, os rolamentos 
devem ser limpos e, em seguida, lubrificados novamente ou pulverizados com óleo de conservação. Mais informações podem ser encontradas no 
Manual “Rolamentos de rolos em máquinas de papel” (publicação número 10580)

Rolamentos autocompensadores da 
SKF e a indústria de papel e celulose
Como gerente de produtos da SKF para rolamentos autocompensa-
dores, meu trabalho é certificar que as suas necessidades sejam 
atendidas por nossos produtos. Como você pode imaginar, eu 
converso com muitos clientes de diferentes indústrias, mas gosto, 
particularmente, de trabalhar com o pessoal da indústria de papel 
e celulose, pois esse tem sido um dos principais impulsionadores do 
nosso desenvolvimento de produtos ao longo dos anos.

A relação entre a SKF e a indústria de papel tem, certamente, sido 
longa e frutífera. A necessidade de sua indústria por máquinas mais 
rápidas e de aplicações mais amplas, em meados da década de 1990, 
nos levou a desenvolver o rolamento de rolos toroidais CARB, por 
exemplo. Mais recentemente, desenvolvemos e introduzimos uma 
ampla variedade de rolos autocompensadores vedados, que são 
amplamente usados em equipamentos auxiliares. No final de 2011, 
ampliamos nossa variedade de rolos autocompensadores SKF 
Explorer. Nós também introduzimos um novo tratamento térmico 
para os nossos rolos autocompensadores, rolamentos de rolos 

toroidais CARB e rolamentos axiais autocompensadores de rolos, o 
qual é mais resistente a fraturas e menos sensível à lubrificação 
inadequada e contaminações.
Você pode ler mais sobre isso em um artigo nesta edição das Práticas 
de Papel e Celulose SKF.
Esta edição também inclui um artigo de nosso gerente de soluções de 
manutenção do segmento de papel e celulose, salientando a necessi-
dade de práticas adequadas de armazenamento de rolamentos e 
lubrificantes. Isto é importante porque não basta simplesmente 
escolher rolamentos de boa qualidade. Para obter o máximo deles, 
você também precisa garantir que eles sejam devidamente armazena-
dos, montados, monitorados e mantidos.



O novo tratamento térmico

Maior resistência

Fig. 1 Rolamento com arruela do eixo trincada 

Fig. 2 Rolamento feito de aço aprimorado com rachadura 
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Novo tratamento térmico para 
um melhor desempenho

Antes que você leia o artigo de Rene sobre o armazenamento 
adequado de rolamentos e lubrificantes, eu gostaria de abordar 
rapidamente dois tópicos. Primeiramente, o novo tratamento 
térmico utilizado para os tipos mais importantes de rolamentos 
para a indústria de papel e celulose e, segundo, algumas alterações 
à tabela de redução de folgas, que  mostramos na primeira edição 
das Práticas de Papel e Celulose SKF.

A SKF lançou um novo tratamento térmico para o aço usado em todos os 
nossos rolamentos de rolos toroidais CARB padrão, rolos autocompensa-
dores e rolamento axial autocompensador de rolos.
O aço resultante é mais resistente a fraturas e menos sensível à lubrifica-
ção inadequada e contaminação sólida. Nós acreditamos que esse é o 
próximo passo para um melhor desempenho e confiabilidade. Pense nisso 
como um upgrade ao respeitado aço XBite que usamos anteriormente.
Esta é a última de muitas etapas pelas quais a SKF passou e, muitas vezes, 
foi a necessidade da indústria do papel que impulsionou esse desenvolvi-
mento. Por exemplo, começamos produzindo rolos autocompensadores 
que eram dimensionalmente estáveis a 200ºC (392ºF) na década de 1950. 
A maioria deles foi feita de bainita, pois o aço martensítico fraturava os 
anéis com mais facilidade em aplicações de cilindro térmico.
Conforme o tempo passou, o aço se tornou mais limpo e o teor de oxigênio 
diminuiu resultando no aumento da vida sob fadiga. Contudo, na década de 
1990 demos mais um grande passo à frente com o XBite. Este era um 
tratamento térmico especial de bainita que levou a um aço mais duro e 
também mais resistente e, portanto, menos sensível a fraturas.
A experiência de campo com rolos autocompensadores feitos de bainita e 
depois de aço XBite em cilindros secadores nos levou a mudar as nossas 
recomendações gerais. Nós agora recomendamos rolamentos SKF padrão 
para todos os cilindros térmicos, a não ser quando a temperatura do vapor 
é superior a 170ºC (338ºF) e não há isolamento do munhão. Para estes 
casos incomuns, ainda recomendamos rolamentos com anéis internos 
cementados. Esses rolamentos da SKF têm um sufixo HA3 ou prefixo ECB.
Desde setembro de 2011, os novos rolamentos de rolos toroidais CARB, 
rolos autocompensadores e rolamentos axiais autocompensadores de rolos 
são feitos do aço aprimorado em vez de XBite. Os rolamentos e as caixas 
nas quais eles são fornecidos são marcados como “WR” para “Wear 
Resistant” (resistente a desgaste). Essa marcação é importante porque há 
novas regras práticas influenciando os cálculos da vida útil nominal com o 
aço aprimorado. Se uma máquina tiver sido projetada para rolamentos 
“WR”, a montagem de um rolamento de geração mais antiga poderia 
resultar em uma vida sob fadiga menor que o esperado.
Então, o que o aço aprimorado fará para os clientes da indústria de papel e 
celulose? Bom, há uma série de melhorias, na verdade, dentre as quais as 
mais significativas são a maior resistência e menor sensibilidade a películas 
lubrificantes muito finas entre os rolos e as pistas do rolamento.

O novo tratamento térmico resulta em um aço que é ainda mais difícil de 
trincar que o XBite. Sim, o XBite que recomendamos para rolos térmicos e 
que era o aço cementado completo com maior resistência no mercado. 
Com este aço, demos mais um passo para aumentar ainda mais a 
resistência e a dureza que resulta em um modo de falha mais seguro.
As imagens abaixo mostram os resultados do teste de um rolamento axial 
autocompensador de rolos operando sob condições extremas. As 
condições foram escolhidas de modo que o encosto da arruela do eixo 
(anel interior), feito de XBite, trincasse († fig. 1). Com as mesmas 
condições de funcionamento, a arruela do eixo feita de aço aprimorado 
não trincou († fig. 2). Em vez disso, ocorreram rachaduras devido à 
fadiga.



Menos sensível à lubrificação inadequada
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Quando digo lubrificação inadequada, quero dizer uma película lubrificante 
muito fina. Este é um problema comum em aplicações de cilindro térmico 
quando não existe um isolamento ou quando o isolamento falha. Nessas 
situações, o calor é transferido para o rolamento, a temperatura de operação 
aumenta e o lubrificante perde a sua viscosidade. A película lubrificante fica 
mais fina, resultando em maior contato entre os metais. Isso leva ao desgaste 
do polimento (com sua pista de rolamento tipo espelho característica), ao 
microdescascamento (também conhecido como perturbação da superfície que 
leva a pistas de rolamento opacas) ou, por vezes, a manchas. Todas essas 
coisas, como seria esperado, reduzem a vida sob fadiga.
O aço aperfeiçoado funciona muito melhor em condições que podem levar ao 
desgaste do polimento e/ou ao microdescascamento. Este desempenho 
superior pode ser estimado utilizando fatores de correção baseados na regra 
prática nos cálculos da vida útil nominal. Para mais detalhes, entre em contato 
com seu departamento de engenharia de aplicação local da SKF.
Vamos olhar para um 23152 CCK/C4W33 montado em um cilindro secador 
para exemplificar. Não há isolamento, a temperatura do vapor é de 160ºC 
(320ºF) e o fluxo de óleo (ISO VG 220) é de cerca de 3 L/min. A carga sobre o 
rolamento é de 15 toneladas e a velocidade de 150 r/min. O filtro é um 
Beta25=75, portanto, a filtragem neste exemplo não é boa. Estas condições 
de operação resultarão em uma temperatura de operação do rolamento de 
120ºC (248ºF) e, segundo o Catálogo Geral da SKF, em um fator de 
contaminação de 0,15. Neste exemplo, o aço aprimorado terá um impacto 
significativo, uma vez que ele é mais duro e, portanto, menos sensível a 
entalhes que o XBite.
Nas condições listadas acima, com uma película lubrificante fina e filtragem 
inadequada, o aço aprimorado tem uma vida nominal 35% maior! Claro, eu 
selecionei condições de operação difíceis, mas estas são típicas para uma 
máquina mais antiga forçada sobre sua velocidade prevista com maior 
pressão do vapor, sem isolamento do munhão, extração de água não 
confiável de dentro do cilindro e filtragem de óleo inadequada. Nos casos em 
que os rolamentos são operados com uma espessura adequada de película 
lubrificante e óleo limpo, as diferenças entre o XBite e o aço aprimorado 
serão, claro, pequenas.
Não se esqueça de que a vida útil nominal calculada não é a mesma que a 
vida útil, já que ela não leva em conta o armazenamento inadequado, o 
manuseio ou montagem, a contaminação com água industrial entre outros. 
Independentemente da qualidade de aço e do tratamento térmico, a 
lubrificação do rolamento com água industrial irá reduzir drasticamente sua 
vida útil.
Passando a outro assunto, quando há perturbação da superfície devido à 
lubrificação inadequada, há inúmeras microfraturas nas quais o óleo e a água 
serão pressionados pelo contato de carga entre os rolos e as pistas de 
rolamento. E, sabemos que água dissolvida tem uma influência negativa sobre 
a vida útil do rolamento. O aço aprimorado é menos sensível à lubrificação 
inadequada, portanto, podemos esperar menos e menores microfraturas. 
Diante disso, a água dissolvida deve ter menos influência sobre a vida útil.

Alterações nas tabelas de redução da folga e guia axial para rolos 
autocompensadores e rolamentos de rolos toroidais CARB
A tabela mostrando o valor recomendado para a redução da folga 
radial e guia axial († página 7 na primeira edição das Práticas de 
Papel e Celulose SKF) foi recentemente modificada. Estas tabelas 
modificadas foram publicadas pela primeira vez no Manual de 
Manutenção de Rolamentos SKF (publicação número 10001 EN).
Os parágrafos relativos à “folga residual permitida após a montagem” 
foram removidos. Isso é bom, pois haverá menos falhas prematuras 
devido ao fato de que algumas pessoas sempre querem atingir a folga 
residual permitida, mesmo se isto resultar em um ajuste interferente 
muito apertado. Estes valores de folgas residuais foram removidos, 
principalmente porque não estavam sendo compreendidos.
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Observe que o texto que substitui os valores não será o mesmo que 
no Manual de Manutenção de Rolamentos SKF existente. Você deve 
seguir o texto que aparecerá no novo Catálogo Geral da SKF, que está 
reproduzido abaixo († tabela 1 e 2). O Manual de Manutenção de 
Rolamentos SKF será atualizado na próxima reimpressão para ficar 
alinhado com o novo Catálogo Geral da SKF.
A título de orientação para aplicações de papel e celulose, eu 
recomendo, a menos que seja especificado de outra forma pelo 
fabricante da máquina ou pela SKF, o uso da metade inferior da 
redução de folga, tentando atingir o valor mínimo. Por exemplo, para 
um rolamento de cilindro secador, 23152 CCK/C4W33, o valor da 
folga fica entre 0,120 e 0,150 mm e você deve tentar chegar a uma 
redução da folga entre 0,120 e 0,135 mm.
Dito isto, devo admitir que a tentativa de reduzir a folga em rolamen-
tos pequenos com um calibrador de folga não é fácil se você estiver 
tentando chegar na metade inferior do intervalo de redução da folga. 
Com um rolamento de rolos de feltro 22314 EK, por exemplo, a 
redução da folga fica entre 0,035 e 0,040 mm, e alcançar uma 
redução da folga pouco acima de 0,035 mm será quase impossível 
com um calibrador de folga. Você poderia facilmente ficar abaixo de 
0,035 mm na realidade. Por isso, para rolamentos menores montados 
usando o método do calibrador de folga, é melhor usar o intervalo 
recomendado de redução da folga total. Observe que, com exceção de 
alguns rolamentos grandes, o valor máximo da redução da folga 
recomendado é inferior ao que era no passado.
Sempre que possível, eu recomendo usar o método SKF Drive-up, 
pois ele é muito mais preciso. Se o rolamento precisar de um valor 
maior de redução da folga – perto ou acima do máximo, por causa da 
carga, por exemplo – a influência sobre a folga interna deve ser 
considerada. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu 
departamento de engenharia de aplicação local da SKF.

Observe que os valores de redução de folga e guia axial, que vêm sido 
usados há décadas, também mudaram. Eles funcionaram bem ao 
longo dos anos, e foram copiados por outros fabricantes de rolamen-
tos, mas:
1 A tabela não era consistente com o método SKF Drive-up, que usa 

a espessura real dos anéis. A espessura do anel do rolamento, para 
a maioria dos rolamentos, mudou ao longo dos anos.

2 Hoje temos uma melhor compreensão de como o ajuste interfe-
rente pode influenciar a vida do rolamento sob ação da fadiga.

3 A classificação de carga dinâmica básica aumentou. Por exemplo, 
para a mesma carga e vida útil nominal, se um rolamento pesando 
18 kg se fazia necessário na década de 1950; hoje, um de 5,25 kg 
fará o mesmo trabalho, com muito menos geração de calor pelo 
atrito. Por causa da espessura do anel e da deformação elástica 
devida à carga, isso tem um impacto direto sobre a escolha do 
ajuste interferente.

4 A geometria interna do rolamento também mudou ao longo dos 
anos.

Consequentemente, chegou o momento de modificar a tabela. 
Conforme prometido na primeira edição das Práticas de Papel e 
Celulose SKF, vou explicar como escolher o ajuste interferente correto 
para as condições de operação, mas em uma edição futura. Nesse 
meio tempo, consulte as tabelas de dados do método SKF Drive-up 
(† tabela 1 e 2) para ver os novos valores recomendados para a 
redução da folga interna e guia para rolos autocompensadores e 
rolamentos de rolos toroidais CARB.

Philippe Gachet é um engenheiro 
de aplicação da SKF que vem 

trabalhando com indústrias 
pesadas, particularmente papel e 

celulose, desde 1990.
Ele pode ser contatado em 

philippe.gachet@skf.com



Válido somente para eixos de aço sólido e aplicações gerais.
1) Não é válido para o Método SKF Drive-up
2) Os valores listados devem ser usados apenas como valores de referência, pois é difícil estabelecer uma posição inicial exata. Além disso, a guia axial difere ligeiramente entre as diferentes séries de rolamentos.

s

a

  Guia axial1), 2)

Cone
Ângulo de aperto
da porca de fixação2)

  
Cone

d 1:12 1:30 Cone 1:12

α
acima incl. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

mm mm mm graus  

24 30 0,010 0,015 0,25 0,29 – – 100
30 40 0,015 0,020 0,30 0,35 – – 115
40 50 0,020 0,025 0,37 0,44 – – 130

50 65 0,025 0,035 0,45 0,54 1,15 1,35 115
65 80 0,035 0,040 0,55 0,65 1,40 1,65 130
80 100 0,040 0,050 0,66 0,79 1,65 2,00 150

100 120 0,050 0,060 0,79 0,95 2,00 2,35
120 140 0,060 0,075 0,93 1,10 2,30 2,80
140 160 0,070 0,085 1,05 1,30 2,65 3,20

160 180 0,080 0,095 1,20 1,45 3,00 3,60
180 200 0,090 0,105 1,30 1,60 3,30 4,00
200 225 0,100 0,120 1,45 1,80 3,70 4,45

225 250 0,110 0,130 1,60 1,95 4,00 4,85
250 280 0,120 0,150 1,80 2,15 4,50 5,40
280 315 0,135 0,165 2,00 2,40 4,95 6,00

315 355 0,150 0,180 2,15 2,65 5,40 6,60
355 400 0,170 0,210 2,50 3,00 6,20 7,60
400 450 0,195 0,235 2,80 3,40 7,00 8,50

450 500 0,215 0,265 3,10 3,80 7,80 9,50
500 560 0,245 0,300 3,40 4,10 8,40 10,30
560 630 0,275 0,340 3,80 4,65 9,50 11,60

630 710 0,310 0,380 4,25 5,20 10,60 13,00
710 800 0,350 0,425 4,75 5,80 11,90 14,50
800 900 0,395 0,480 5,40 6,60 13,50 16,40

900 1 000 0,440 0,535 6,00 7,30 15,00 18,30
1 000 1 120 0,490 0,600 6,40 7,80 16,00 19,50
1 120 1 250 0,550 0,670 7,10 8,70 17,80 21,70

1 250 1 400 0,610 0,750 8,00 9,70 19,90 24,30
1 400 1 600 0,700 0,850 9,10 11,10 22,70 27,70
1 600 1 800 0,790 0,960 10,20 12,50 25,60 31,20

Tabela 1. Dados de guia para rolos autocompensadores de rolos com furo cônico. 
Tabela do Manual de Manutenção da SKF
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Diâmetro
do furo

Redução da folga
interna radial

OBSERVAÇÃO: A aplicação dos 
valores recomendados impede que o 
anel interno deforme, mas não 
garante a folga radial correta na 
operação. Influências adicionais a 
partir do encaixe do mancal do 
rolamento e das diferenças de 
temperatura entre o anel interno e o 
anel externo devem ser consideradas 
com cuidado ao selecionar a classe 
de folga interna radial do rolamento. 
Para obter mais informações, entre 
em contato com o serviço de 
engenharia de aplicação da SKF.



  

d 1:12 1:30

mm mm mm  

24 30 0,010 0,015 0,25 0,29 – – 100
30 40 0,015 0,020 0,30 0,35 0,75 0,90 115
40 50 0,020 0,025 0,37 0,44 0,95 1,10 130

50 65 0,025 0,035 0,45 0,54 1,15 1,35 115
65 80 0,035 0,040 0,55 0,65 1,40 1,65 130
80 100 0,040 0,050 0,66 0,79 1,65 2,00 150

100 120 0,050 0,060 0,79 0,95 2,00 2,35
120 140 0,060 0,075 0,93 1,10 2,30 2,80
140 160 0,070 0,085 1,05 1,30 2,65 3,20

160 180 0,080 0,095 1,20 1,45 3,00 3,60
180 200 0,090 0,105 1,30 1,60 3,30 4,00
200 225 0,100 0,120 1,45 1,80 3,70 4,45

225 250 0,110 0,130 1,60 1,95 4,00 4,85
250 280 0,120 0,150 1,80 2,15 4,50 5,40
280 315 0,135 0,165 2,00 2,40 4,95 6,00

315 355 0,150 0,180 2,15 2,65 5,40 6,60
355 400 0,170 0,210 2,50 3,00 6,20 7,60
400 450 0,195 0,235 2,80 3,40 7,00 8,50

450 500 0,215 0,265 3,10 3,80 7,80 9,50
500 560 0,245 0,300 3,40 4,10 8,40 10,30
560 630 0,275 0,340 3,80 4,65 9,50 11,60

630 710 0,310 0,380 4,25 5,20 10,60 13,00
710 800 0,350 0,425 4,75 5,80 11,90 14,50
800 900 0,395 0,480 5,40 6,60 13,50 16,40

900 1 000 0,440 0,535 6,00 7,30 15,00 18,30
1 000 1 120 0,490 0,600 6,40 7,80 16,00 19,50
1 120 1 250 0,550 0,670 7,10 8,70 17,80 21,70

1 250 1 400 0,610 0,750 8,00 9,70 19,90 24,30
1 400 1 600 0,700 0,850 9,10 11,10 22,70 27,70
1 600 1 800 0,790 0,960 10,20 12,50 25,60 31,20

Válido somente para eixos de aço sólido e aplicações gerais.
1) Não é válido para o Método SKF Drive-up
2) Os valores listados devem ser usados apenas como valores de referência, pois é difícil estabelecer uma posição inicial exata. Além disso, a guia axial difere ligeiramente entre as diferentes séries de rolamentos

s

a

Tabela 2. Dados de guia para rolamentos de rolos toroidais CARB com furo cônico. 
Tabela do Manual de Manutenção da SKF
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Guia axial1), 2)

Cone
Ângulo de aperto
da porca de fixação2)Cone
Cone 1:12

acima incl. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

graus

Diâmetro
do furo

Redução da folga
interna radial

OBSERVAÇÃO: A aplicação dos 
valores recomendados impede que o 
anel interno deforme, mas não 
garante a folga radial correta na 
operação. Influências adicionais a 
partir do encaixe do mancal do 
rolamento e das diferenças de 
temperatura entre o anel interno e o 
anel externo devem ser consideradas 
com cuidado ao selecionar a classe 
de folga radial interna do rolamento. 
Para obter mais informações, entre 
em contato com o serviço de 
engenharia de aplicação da SKF.

α



 

Fig. 3 Os rolamentos armazenados, corroídos pela umidade. 

Fig. 1 Os rolamentos, se deixados fora da embalagem, acumulam poeira 

Fig. 2 A poeira se acumula em argamassas expostas. 
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Os estoques muitas vezes refle-
tem as práticas de manutenção
Quando visito uma fábrica pela primeira vez, sempre peço para 
visitar a oficina e o estoque de peças sobressalentes e lubrificantes. 
Isso muitas vezes dá uma ideia útil sobre como opera o departa-
mento de manutenção.

Muitas vezes vejo que o cliente escolheu produtos de qualidade de 
fornecedores confiáveis, mas acabou armazenando-os em locais onde 
estes se degradarão rapidamente. Isto é especialmente verdadeiro 
para os tambores e reservatórios de lubrificantes colocados em 
lugares que não são utilizados para nenhum outro fim por serem 
pequenos, escuros, frios e sujos. Dito isto, não é incomum ver 
rolamentos e vedações sendo mantidos em locais onde é difícil manter 
a ordem e a limpeza sob controle († fig. 1).
Os rolamentos pequenos são frequentemente comprados em 
embalagens a granel e, após alguns rolamentos serem retirados, a 
embalagem é rasgada. Os produtos são literalmente deixados lá 
acumulando poeira. Se o ambiente for úmido, a umidade será 
absorvida pelo pó e se infiltrará no produto. Quando esses rolamentos 
são usados em uma máquina, as pessoas se perguntam por que eles 
falham tão rápido e com tanta frequência.
Com rolamentos maiores, a situação é um pouco diferente, mas não 
muito melhor. Eles são embalados um a um, mas são retirados com 
frequência da embalagem para verificar o tipo. A peça tem um furo 
cônico ou cilíndrico? A designação no rolamento é diferente do que a 
caixa diz? Às vezes, novos rolamentos são usados deixando uma caixa 
perfeitamente boa para guardar os rolamentos que foram desmonta-
dos da máquina e que parecem estar ainda em bom estado. As 
pessoas podem então se esquecer de alterar a designação do lado de 
fora da caixa, o que pode criar confusão. Elas acabam com um 
rolamento na caixa completamente diferente do que acreditavam ter 
em estoque. Isso significa que quando um trabalho precisa de tal 
rolamento, ele precisará ser comprado e entregue com urgência. Para 
evitar que isso aconteça, precisamos de treinamento e administração.
Isso também é uma questão de cultura: você já esteve em um 
ambiente onde o chão estava sujo, as paredes estavam pretas por 
causa do pó e a luz estava fraca? († fig. 2) Imagine que você precisa 
encontrar um pedaço de papel em seu bolso neste ambiente, o que 
você faria? Muitas pessoas o jogariam no chão.
Agora imagine que você está em um ambiente limpo, com pisos 
brilhantes, paredes limpas e luz clara. Você jogaria o papel no chão? 
Eu duvido. Esta é uma razão importante para criar oficinas e estoques 
limpos. Vai ser mais simples e mais natural mantê-los limpos. Eu 
conheço uma empresa que usava estantes de armazenamento 
brancas, e pintou suas máquinas de produção de branco por este 
mesmo motivo.
Na fábrica em que eu estou trabalhando no momento, a SKF realizou 
uma análise de falhas em mais de 100 rolamentos. Os rolamentos 
foram coletados ao longo de alguns meses e marcados de modo que 
sua aplicação pudesse ser identificada. A análise das causas de falhas 
mostrou que a contaminação era o maior problema. Isto poderia, 
claro, ser resultado de uma série de razões, incluindo a forma como os 

rolamentos eram armazenados. Descobriu-se que os novos rolamen-
tos no estoque já estavam contaminados com camadas de poeira e 
corrosão leve († fig. 3). Para eliminar este problema, os estoques 
foram aprimorados.
Encontramos uma situação semelhante com os lubrificantes da 
fábrica. Em uma inspeção, descobrimos que havia água no lubrificante, 
antes mesmo deste ser utilizado († diagrama 1). Isso foi o resultado 
de práticas de armazenamento inadequadas.



Armazenamento de peças

Iluminação

Piso

Paredes

Teto

Estantes

Tempo de armazenamento recomendado

Umidade relativa do ar Temperatura Tempo de armazenamento

% °C anos

60 20–25 10
75 20–25 5
75 35–40 3

Condições tropicais não controladas 1

1) A recomendação é válida apenas para rolamentos abertos. 
Para rolamentos (vedados) lubrificados, o tempo máximo recomendado é de 3 anos.

Fig. 4 Estantes com prateleiras ajustáveis 

Tabela 3 Tempo máximo de armazenamento recomendado (a partir da data
de embalagem) 1) 

Diagrama 1 Análise de falhas do rolamento 
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Assim como os rolamentos ou válvulas, os lubrificantes devem ser considera-
dos como componentes de operação em sistemas mecânicos. Da mesma 
forma como nenhuma pessoa instalaria um rolamento sujo ou danificado em 
um equipamento utilizando as ferramentas erradas, lubrificantes “danifica-
dos” não devem ser adicionados à máquina. O primeiro passo para atingir a 
manutenção proativa de seus lubrificantes, e, por fim, de seu equipamento, 
começa com armazenamento e manuseio adequados na fábrica.
A seguir estão algumas orientações básicas, com base na minha experiência.

A iluminação adequada é importante em um estoque. Pense primeiro 
sobre suas necessidades de iluminação geral e, depois, sobre as necessi-
dades especializadas para áreas específicas. Existem diferentes opções de 
iluminação disponíveis, mas para um estoque, o mínimo é de 200 lux.

Em primeiro lugar, o piso de um estoque deve ter capacidade de carga 
suficiente. As empilhadeiras carregadas podem danificar facilmente os pisos. 
As estantes também podem criar facilmente uma carga elevada sobre o piso.  
Os pisos devem ser fáceis de limpar. Isto significa que a sujeira deve ser 
facilmente detectada e removida. Portanto, recomendamos pisos sem 
emendas e com cores claras, com uma superfície lisa e brilhante. Há uma 
série de soluções adequadas no mercado, tais como epóxi ou uretano.

As paredes do estoque devem conseguir suportar todas as estantes e 
placas necessárias. Elas devem ser de cor clara para criar um 
ambiente de trabalho claro. Elas devem ser vedadas e não podem 
possuir bordas ou arestas onde a poeira pode se acumular.

O teto deve ser vedado e não por ter nenhuma área onde a poeira 
possa se acumular. Ele deve ter menos de 2,40 m para garantir a 
ventilação e espaço adequados à locomoção. Isto é muitas vezes 
determinado por lei. Dependendo da construção do telhado, o teto 
poderá precisar ser isolado, de modo a manter uma temperatura 
constante no interior sem altos custos para o resfriamento no verão e 
o aquecimento no inverno.

Para armazenar peças maiores, é aconselhável utilizar estantes no 
estoque, que podem ter a altura ajustada. Desta forma, as estantes 
podem ser utilizadas de forma mais eficiente († fig. 4). Uma vez que 
os tetos das salas costumam ser altos, a sala pode ser disposta de 
forma eficiente desta maneira. Para as peças menores, estantes 
menores podem ser usadas.
As peças nunca devem ser deixadas no chão do estoque ou da oficina. 
As peças não podem ser localizadas se forem deixadas no chão. Deve 
existir lugar para tudo, e tudo deve ter um lugar. Além disso, as peças 
podem ficar sujas ou podem até mesmo ser danificadas por carrinhos 
ou caminhões.

Para saber o tempo de armazenamento recomendado para os rolamentos, 
consulte († tabela 3). A limitação do armazenamento se deve aos conservantes, 
ao lubrificante, ao vedante e ao próprio material de embalagem († fig. 5).

Contami-
nação



Fig. 6 Armazenamento Horizontal 

3 Armazenamento

Atenciosamente,
Rene van den Heuvel

Gerente de Soluções de Manutenção
Papel e Celulose, SKF

rene.van.den.heuvel@skf.com

Armazenamento de lubrificantes

1 Temperaturas 

2 Umidade 

Fig. 5 Rolamentos antigos no armazenamento (com data de 1971-1977) 
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A maioria dos lubrificantes têm prazos de validade recomendados pelo 
fornecedor, em grande parte baseados na embalagem do aditivo. Por 
exemplo, o desempenho dos lubrificantes que contêm inibidores de ferrugem 
pode se degradar depois de apenas seis meses de armazenamento. Aprenda 
a ler a data codificada no rótulo do reservatório. O prazo de validade se 
baseia em condições ideais de armazenamento, e a maioria dos fabricantes 
fornece um procedimento de armazenamento recomendado para maximizar 
a vida útil do lubrificante. Foi comprovado que as condições a seguir afetam 
negativamente a vida de armazenamento de um lubrificante:

As flutuações de temperatura provocarão uma movimentação no ar entre a 
atmosfera e o espaço livre do reservatório. Para recipientes parcialmente cheios, 
com espaço livre maior, esta movimentação de ar é maior. Embora o tambor 
esteja vedado e o lubrificante não esteja vazando, um reservatório ainda inala ar 
quando a temperatura cai, e o exala à medida que a temperatura sobe. Além do 
ar, a umidade e pequenas partículas transportadas pelo ar entram no reservató-
rio de óleo, possivelmente levando à degradação do óleo de base e aditivos. Além 
disso, a água pode condensar no interior do tambor, cair para o fundo e ser 
bombeada para a máquina durante um abastecimento. O frio ou calor extremo 
podem causar a degradação química. Conforme mencionado anteriormente, os 
inibidores de ferrugem podem sofrer perdas de desempenho significativas após 
apenas seis meses de armazenamento normal.

Os lubrificantes à base de petróleo são higroscópicos. Quando expostos 
ao ar úmido, eles absorvem naturalmente a umidade no ar. A 
umidade começa imediatamente a degradar a embalagem do aditivo e 
acelera a oxidação do óleo de base do lubrificante quando ele for 
colocado em operação. 

Os reservatórios e tambores devem ser armazenados em um local limpo e 
seco. As temperaturas de armazenamento devem permanecer moderadas 
em todos os momentos. Os lubrificantes em armazenamento devem ser 
guardados longe de qualquer tipo de contaminação industrial, incluindo 
poeira e umidade. Idealmente, os lubrificantes devem ser armazenados na 
posição horizontal em estantes de armazenamento adequadas, que 
permitam que os reservatórios sejam alternados e usados em um regime de 
que o primeiro a chegar seja o primeiro a sair († fig. 6).
Embora o armazenamento interno de lubrificantes seja recomendado, isto 
nem sempre é possível devido a restrições ambientais, financeiras, ou 
espaciais. Se os lubrificantes precisarem ser armazenados ao ar livre, rastreie 
cuidadosamente o consumo de lubrificante e reabasteça os estoques “a 
tempo”, para minimizar a exposição a condições adversas. Se os lubrificantes 
precisarem ser armazenados do lado de fora, proteja-os contra chuva, neve 
e outros elementos. Coloque os tambores ao seu lado, na posição horizontal, 
com o ponto de drenagem abaixo do nível de lubrificante. Isso reduzirá 
bastante o risco de as vedações secarem e de ingestão de umidade, 
causadas pelo respiro. Se os tambores precisarem ser colocados na posição 
vertical para armazenamento ao ar livre, coloque tampas nos tambores ou 
incline os tambores para drenar a umidade que se acumula na parte 
superior, em volta dos tampões. Evite armazenar ao ar livre os fluidos à base 
de água, nos quais as temperaturas extremas possam ter um efeito ainda 
mais prejudicial devido ao congelamento e evaporação.
Após a vedação ser rompida e o reservatório ser colocado em operação, 
tome cuidado para garantir o controle sobre a entrada de contaminantes. Se 
estiverem equipados com alívio de pressão adequado, os tanques de 
armazenamento devem usar respiradores de filtro para controlar a ingestão 
de contaminantes. Os tambores e baldes devem ser tampados quando não 
estiverem em uso. Se seus tambores forem usados com frequência, filtros de 
respiro nos tampões dos tanques podem ser a melhor solução. 
Quando você prepara uma refeição, você quer que ela seja preparada em 
uma cozinha limpa, usando ingredientes frescos e de boa qualidade. Assim 
você tem certeza de que o resultado final dependerá apenas da maneira 
como a refeição for preparada. Na manutenção, você quer garantir que os 
materiais que você está utilizando estejam em bom estado e sejam mantidos 
em um ambiente limpo. Muitas das falhas desnecessárias podem ser 
evitadas desta maneira. É um pequeno investimento para benefícios 
significativos.
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