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O desafio hoje é que a indústria de papel e celulose se tornou, a 
nível mundial, extremamente competitiva. Empresas de todo o 
mundo estão tentando obter o máximo de suas máquinas. Tanto as 
usinas que usam máquinas de última geração quanto as que usam 
máquinas mais antigas que estão em operação há décadas estão 
enfrentando o desafio de desenvolver novas pessoas ou reter o 
conhecimento daqueles que estão se aposentando. Como resultado, 
o conhecimento das melhores práticas relacionadas com a maximi-
zação da vida útil do rolamento não está disponível em algumas 
regiões e está sendo perdido em outras.

Então o que a SKF pode fazer para ajudar? Nós podemos oferecer aos 
nossos clientes nosso conhecimento sobre como aumentar a vida útil 
usando as técnicas e ferramentas certas. Nossa intenção com este 
boletim periódico é fazer exatamente isso.

Vamos começar com algumas técnicas dos especialistas. Técnicas 
desenvolvidas ao longo do tempo para estabelecer as melhores 
práticas. Nesta edição, vamos falar sobre o método do calibrador de 
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folga para alcançar a folga adequada em rolamentos. Na próxima 
edição, vamos olhar para os princípios básicos que explicam por que 
você precisa de folga nos rolamentos. Todo mundo sabe que 
resultados querem alcançar, mas às vezes é bom refrescar nossa 
memória sobre como alcançá-los e por que eles são tão importan-
tes.



Método do calibrador de folga 
para montagem de rolamentos 
com furos cônicos
Nesta primeira edição das Práticas de Papel e Celulose SKF, eu quero falar 
sobre o método do calibrador de folga para a montagem de rolamentos com 
furos cônicos. O motivo para isso é que, apesar de ser a abordagem mais 
conhecida e mais amplamente usada, tenho visto muitos equívocos e más 
práticas em relação a ela.

Antes de nos debruçarmos sobre o método do calibrador de folgas, vamos 
discutir sobre os encaixes por interferência e outros métodos de monta-
gem.

Encaixes por interferência
Os rolamentos com furos cônicos sempre são montados com um 
encaixe por interferência (ou seja, um encaixe apertado) em seu 
assento. O encaixe por interferência correto é obtido levantando o 
rolamento axial até seu assento cônico.

A primeira pergunta é: qual é o encaixe por interferência correto? 
Bom, um encaixe por interferência insuficiente levará à corrosão por 
atrito († fig. 1) que ocorre devido ao microdeslocamento entre duas 
superfícies e/ou deslocamento brusco por causa da deformação do 
anel sob carga elevada. Com o tempo, o anel interno se solta e pode 
girar sobre seu assento levando ao desgaste excessivo e a manchas. 
Em geral, pode-se dizer que quanto maior a carga sobre o rolamento, 
mais apertado deve ser o encaixe.

No entanto, um encaixe por interferência muito alto irá criar tensões 
elevadas no anel interno, que, quando combinadas com a tensão 
ocorrida pela carga, podem reduzir a vida útil sob fadiga. Isso também 
pode causar a fratura do anel com algumas qualidades de aço e 
determinados métodos de tratamento térmico, especialmente se 
houver danos na superfície da pista de rolamento.
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Fig. 1. Anel interno de um rolamento de rolos esféricos mostrando a 
corrosão por atrito no furo por causa de um encaixe suficientemente 
apertado.

Então qual é o encaixe por interferência correto? Bom, isso depende. 
Eu sei que algumas pessoas odeiam esse tipo de resposta, mas é 
verdade. Depende da aplicação e das condições de operação. O 
material do eixo, a carga, a velocidade, o regime de lubrificação e a 
temperatura são todos importantes. Assim como muitas outras coisas.

A SKF, em nosso Catálogo Geral, dá recomendações genéricas para 
a obtenção de um encaixe por interferência correto em eixos de aço 
sólido. Isto pode parecer vago, mas as recomendações se baseiam em 
anos de experiência no campo, mesmo que nem sempre apresentem 
o encaixe ideal.

Determinadas aplicações em usinas de papel ou celulose necessitam 
de recomendações mais precisas. Exemplos incluem os rolamentos de 
rolos de prensas modernas e rolos de feltro nos quais a tensão foi 
aumentada devido ao aumento da velocidade ou a conversão para um 
sistema de acionamento acionado por feltro. Essas exceções explicam 
por que não pode haver diferenças entre as recomendações gerais da 
SKF e aquelas dadas por um de nossos engenheiros para uma 
aplicação específica.

Fig. 2. O primeiro CARB montado na França. Isso foi na International Paper 
Saillat utilizando o Método SKF Drive-up. O autor está à esquerda.
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3 Medindo a expansão do anel interno († fig. 4). Este é um método 
bastante comum para rolamentos de rolos cilíndricos em pontas-de-
-eixo de máquinas-ferramenta, mas eu nunca vi ele sendo usado na 
indústria de papel e celulose até a SKF lançar o método SKF 
SensorMount para rolamentos de grande porte, por ex., rolamentos 
de rolo pressor. Este método utiliza um sensor integrado no anel 
interno. Ele é muito preciso e rápido.
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Fig. 5. Medidor SKF 9205. 

Fig. 4. método SKF SensorMount. 

Fig. 3. Método do ângulo de aperto 
da contraporca.
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Para aqueles que querem obter 
mais informações sobre como 
escolher o encaixe por interferência 
correto para uma aplicação, eu vou 
explicar melhor na próxima edição 
deste boletim.

Métodos de montagem diferentes

Uma vez que se sabe qual é o 
encaixe por interferência correto, 
há várias maneiras de fazer isso:

Medindo a guia axial. A dificuldade é encontrar a posição inicial 
quando o anel interno, após suavizar as asperezas e entrar em 
contato íntimo com seu anel interior, começa a se expandir 
radialmente. É por isso que a medição da guia axial é bastante 
imprecisa a menos que o Método SKF Drive-up rápido e preciso seja 
utilizado († fig. 3).
Medindo o ângulo de aperto da contraporca († fig. 3). Se você 
souber qual é a rosca da porca e o ângulo de aperto, você sabe qual 
é o deslocamento axial. Aqui, novamente, a falta de precisão se deve 
à dificuldade de encontrar a posição inicial. Esse é um dos métodos 
mais populares para montagem de rolamentos autocompensadores 
de esferas. Na maioria das vezes estes rolamentos são montados 
com um encaixe por interferência mais elevado que o necessário.

Medindo as dimensões e posição exata do assento cônico do 
rolamento e criando um espaçador contra a qual o rolamento é 
colocado no lugar († fig. 5). Isso apenas é válido para rolamentos 
de rolos esféricos das séries 240 e 241 e para alguns rolamentos 
de rolos esféricos de máquinas de impressão de alta precisão que, 
às vezes, são usados em equipamentos de conversão de tecido. 
Este método precisa de treinamento especial, especialmente 
quando se utiliza o medidor 9205 SKF. No entanto, assim que o 

espaçador for criado, e se o assento do rolamento estiver em bom 
estado, o rolamento sobressalente é simplesmente empurrado 
contra o espaçador e o encaixe por interferência correto é alcança-
do.
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O método do calibrador de folga 

 

 Fig. 7. Girando o anel externo com uma chave de fenda limpa.
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Medindo as dimensões e posição exata do assento cônico do 
rolamento e criando um espaçador contra a qual o rolamento é 
colocado no lugar († fig. 5). Isso apenas é válido para rolamentos 
de rolos esféricos das séries 240 e 241 e para alguns rolamentos 
de rolos esféricos de máquinas de impressão de alta precisão que, 
às vezes, são usados em equipamentos de conversão de tecido. 
Este método precisa de treinamento especial, especialmente 
quando se utiliza o medidor 9205 SKF. No entanto, assim que o 

espaçador for criado, e se o assento do rolamento estiver em bom 
estado, o rolamento sobressalente é simplesmente empurrado 
contra o espaçador e o encaixe por interferência correto é alcança-
do.
Medindo a redução de folga com a ajuda de calibradores de folga. 
Este método é explicado mais adiante e você verá que não ele é 
preciso nem rápido.

Em uma edição futura das Práticas de Papel e Celulose SKF, eu vou 
voltar para o Método SKF Drive-up, a SKF SensorMount e o método 
do medidor 9205.

Antes de montar o rolamento, verifique a geometria do eixo. Sem entrar 
em detalhes sobre este assunto, eu recomendaria o uso do método Azul 
da Prússia. Ele é rápido e, na maioria dos casos, é suficiente quando você 
não tem as ferramentas e informações corretas. A superfície de contato 
deve ser de, pelo menos, 80% (90% para o assento do novo rolamento). 
Para rolamentos pesados que precisam de um guindaste de ponte, 
adicione uma mola entre o rolamento e o gancho († fig. 6). 

Ao colocar um rolamento em seu assento cônico, o anel interno se 
expande radialmente. Conforme o anel interno se expande, a folga no 
rolamento diminui. Há uma relação direta entre o drive-up e a 
redução da folga.

O método do calibrador de folga mede a redução da folga interna 
passando o medidor entre os rolos e as pistas de rolamento. Com esse 
método, você não ajusta a folga interna, como alguns acreditam. Você 
ajusta a expansão correta do anel para obter o encaixe perfeito. 

O uso de um calibrador de folga não é preciso. Ele depende da 
experiência e da intuição. Cada pessoa é diferente. Alguns consideram 
que a folga correta é quando o calibrador de folga fica ligeiramente 
solto, outros acham que é quando ele fica um pouco apertado, mas 
ainda se move e alguns acham que é quando ele parece tentar se 
mover na graxa. Isto explica como dois montadores experientes 
podem obter valores diferentes para a mesma medição.

Todos medimos com um certo grau de erro... Tentar chegar ao valor 
exato de uma folga com um calibrador de folga é uma perda de 
tempo. Entretanto, como um montador específico tem a mesma 
percepção e, portanto, comete o mesmo erro, o valor da redução da 
folga (ou seja, a diferença entre duas folgas com o mesmo erro) será 
bastante próximo da realidade. 

Regra número 1: A redução da folga interna do rolamento e da folga 
durante a montagem deve ser feita pela mesma pessoa.

Além da pouca precisão baseada na “intuição”, tenho de acrescentar 
que a folga entre um rolo e a pista de rolamento pode mudar 
dependendo da posição do rolo no rolamento e na posição de um anel 
em relação ao outro. Por exemplo, se alguém passar ao lado do 
rolamento durante o procedimento de montagem e, acidentalmente, 
mover o anel externo, a folga medida antes e depois deste “acidente” 
pode mudar e tornar a redução da folga imprecisa.

A inserção de um calibrador de folga no rolamento pode fazer um 
rolo se mover. Movimentos muito pequenos provocam pequenos 
efeitos. O ideal é segurar o rolo com os dedos, ou aplicar uma 
pequena pressão com um dedo contra a face da extremidade do rolo, 
e evitar o uso de um calibrador de folga grosso no início.

Regra número 2: Durante a medição da redução da folga, os elementos do 
rolamento (rolos e anéis) não devem se mover entre si.

Os anéis de rolamento podem se deformar facilmente, principalmente os 
anéis das séries de grandes de rolamentos de seção fina, como as séries 
238 e 239 (usadas em alguns rolos pressores controlados por deflexão e 
alguns rolamentos de rolos de sucção) ou as séries 248 e 249 (menos 
comum na indústria de papel). Para um 239/500 (rolamento com furo 
500 mm), foi demonstrado que é possível forçar um medidor com 
aproximadamente 0,1 mm a mais de espessura entre o rolo e o anel 
exterior.

Regra número 3: Comece a medir a folga com um calibrador de folga mais 
fino que a folga que você espera encontrar.

A melhor posição para o anel do rolo durante as medições, especialmen-
te se você desejar saber a folga real, é a sua posição normal de 
equilíbrio. Para obter esta posição, o rolamento deve ser girado algumas 
vezes.

É mais fácil girar, evitando diferentes desalinhamentos, o anel externo 
que o anel interno. Anéis externos desalinhados de rolamento de rolo 
esférico não são um problema, pois a pista de rolamento do anel externo 
é uma esfera. No entanto, diferentes desalinhamentos durante a rotação 
fazem com que o rolo se mova axialmente ao longo da pista de rolamen-
to enquanto eles giram e a sua posição na zona com folga pode não ser 
a posição de equilíbrio.

Era mais fácil encontrar a posição correta de rolos com os rolamentos 
de rolos esféricos antigos e obsoletos com rolos assimétricos e/ou com 
flange integrado no meio no anel interno. Você podia apenas empurrar 
os rolos contra o flange. Com rolamentos de rolos esféricos modernos e 
de alto desempenho com rolos simétricos e anel-guia flutuante, você 
deve girar o rolamento primeiro. Então, se um rolo se mover durante a 
medição, você precisa apenas empurrar delicadamente para trás contra o 
anel-guia flutuante, mas sem forçá-lo! O anel-guia não deve se mover. 

Regra número 4: Encontre a posição de equilíbrio girando o anel externo (se 
possível).

Recomendação: monte o rolamento no eixo e gire o anel externo. Para 
rolamentos grandes e pesados, coloque uma haste limpa nos furos de 

lubrificação no anel externo. Isso irá ajudá-lo a girar o anel. A Fig. 
7 mostra um dos meus colegas, já aposentado, usando uma chave 
de fenda limpa para fazer isso.

O rolamento de rolos toroidais CARB é um rolamento complicado, 
já que sua folga muda sempre que um anel se move em relação ao 
outro devido ao desalinhamento e o deslocamento axial e/ou 
quando os rolos se movem axialmente. Por isso, recomendamos 
que o método do calibrador de folga seja evitado ao montar 
rolamentos de rolos toroidais CARB a menos que os montadores 
sejam bem treinados e muito experientes. 

Os montadores e engenheiros bem treinados, que sabem como 
os rolamentos de rolos esféricos e os rolamentos de rolos toroidais 
CARB funcionam, são capazes de colocar os elementos de um 
rolamento de volta para a posição para continuar a redução da 
folga após um movimento inesperado.

Nem sempre é necessário medir a folga radial interna real. Isso é 
necessário quando existe um risco de que a folga radial residual 
após a montagem fique abaixo dos valores admissíveis indicados no 
Catálogo Geral da SKF.



Valor da folga mínima permitida?
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Ao colocar um rolamento em seu assento cônico, o anel interno se 
expande radialmente. Conforme o anel interno se expande, a folga no 
rolamento diminui. Há uma relação direta entre o drive-up e a 
redução da folga.

O método do calibrador de folga mede a redução da folga interna 
passando o medidor entre os rolos e as pistas de rolamento. Com esse 
método, você não ajusta a folga interna, como alguns acreditam. Você 
ajusta a expansão correta do anel para obter o encaixe perfeito. 

O uso de um calibrador de folga não é preciso. Ele depende da 
experiência e da intuição. Cada pessoa é diferente. Alguns consideram 
que a folga correta é quando o calibrador de folga fica ligeiramente 
solto, outros acham que é quando ele fica um pouco apertado, mas 
ainda se move e alguns acham que é quando ele parece tentar se 
mover na graxa. Isto explica como dois montadores experientes 
podem obter valores diferentes para a mesma medição.

Todos medimos com um certo grau de erro... Tentar chegar ao valor 
exato de uma folga com um calibrador de folga é uma perda de 
tempo. Entretanto, como um montador específico tem a mesma 
percepção e, portanto, comete o mesmo erro, o valor da redução da 
folga (ou seja, a diferença entre duas folgas com o mesmo erro) será 
bastante próximo da realidade. 

Regra número 1: A redução da folga interna do rolamento e da folga 
durante a montagem deve ser feita pela mesma pessoa.

Além da pouca precisão baseada na “intuição”, tenho de acrescentar 
que a folga entre um rolo e a pista de rolamento pode mudar 
dependendo da posição do rolo no rolamento e na posição de um anel 
em relação ao outro. Por exemplo, se alguém passar ao lado do 
rolamento durante o procedimento de montagem e, acidentalmente, 
mover o anel externo, a folga medida antes e depois deste “acidente” 
pode mudar e tornar a redução da folga imprecisa.

A inserção de um calibrador de folga no rolamento pode fazer um 
rolo se mover. Movimentos muito pequenos provocam pequenos 
efeitos. O ideal é segurar o rolo com os dedos, ou aplicar uma 
pequena pressão com um dedo contra a face da extremidade do rolo, 
e evitar o uso de um calibrador de folga grosso no início.

Regra número 2: Durante a medição da redução da folga, os elementos do 
rolamento (rolos e anéis) não devem se mover entre si.

Os anéis de rolamento podem se deformar facilmente, principalmente os 
anéis das séries de grandes de rolamentos de seção fina, como as séries 
238 e 239 (usadas em alguns rolos pressores controlados por deflexão e 
alguns rolamentos de rolos de sucção) ou as séries 248 e 249 (menos 
comum na indústria de papel). Para um 239/500 (rolamento com furo 
500 mm), foi demonstrado que é possível forçar um medidor com 
aproximadamente 0,1 mm a mais de espessura entre o rolo e o anel 
exterior.

Regra número 3: Comece a medir a folga com um calibrador de folga mais 
fino que a folga que você espera encontrar.

A melhor posição para o anel do rolo durante as medições, especialmen-
te se você desejar saber a folga real, é a sua posição normal de 
equilíbrio. Para obter esta posição, o rolamento deve ser girado algumas 
vezes.

É mais fácil girar, evitando diferentes desalinhamentos, o anel externo 
que o anel interno. Anéis externos desalinhados de rolamento de rolo 
esférico não são um problema, pois a pista de rolamento do anel externo 
é uma esfera. No entanto, diferentes desalinhamentos durante a rotação 
fazem com que o rolo se mova axialmente ao longo da pista de rolamen-
to enquanto eles giram e a sua posição na zona com folga pode não ser 
a posição de equilíbrio.

Era mais fácil encontrar a posição correta de rolos com os rolamentos 
de rolos esféricos antigos e obsoletos com rolos assimétricos e/ou com 
flange integrado no meio no anel interno. Você podia apenas empurrar 
os rolos contra o flange. Com rolamentos de rolos esféricos modernos e 
de alto desempenho com rolos simétricos e anel-guia flutuante, você 
deve girar o rolamento primeiro. Então, se um rolo se mover durante a 
medição, você precisa apenas empurrar delicadamente para trás contra o 
anel-guia flutuante, mas sem forçá-lo! O anel-guia não deve se mover. 

Regra número 4: Encontre a posição de equilíbrio girando o anel externo (se 
possível).

Recomendação: monte o rolamento no eixo e gire o anel externo. Para 
rolamentos grandes e pesados, coloque uma haste limpa nos furos de 

lubrificação no anel externo. Isso irá ajudá-lo a girar o anel. A Fig. 
7 mostra um dos meus colegas, já aposentado, usando uma chave 
de fenda limpa para fazer isso.

O rolamento de rolos toroidais CARB é um rolamento complicado, 
já que sua folga muda sempre que um anel se move em relação ao 
outro devido ao desalinhamento e o deslocamento axial e/ou 
quando os rolos se movem axialmente. Por isso, recomendamos 
que o método do calibrador de folga seja evitado ao montar 
rolamentos de rolos toroidais CARB a menos que os montadores 
sejam bem treinados e muito experientes. 

Os montadores e engenheiros bem treinados, que sabem como 
os rolamentos de rolos esféricos e os rolamentos de rolos toroidais 
CARB funcionam, são capazes de colocar os elementos de um 
rolamento de volta para a posição para continuar a redução da 
folga após um movimento inesperado.

Nem sempre é necessário medir a folga radial interna real. Isso é 
necessário quando existe um risco de que a folga radial residual 
após a montagem fique abaixo dos valores admissíveis indicados no 
Catálogo Geral da SKF.

Durante a operação, por causa das diferenças de temperatura 
entre os anéis do rolamento, a folga interna irá diminuir. Os 
rolamentos podem operar sem qualquer folga ou uma pequena 
pré-carga que aumente a vida dos rolamentos, mas neste caso a 
folga deverá ser ajustada de forma muito precisa e as condições de 
operação deverão ser muito bem conhecidas. Em geral, é preferível 
recomendar uma folga mínima residual para evitar o risco de uma 
pré-carga muito elevada, principalmente quando um método de 
montagem não for preciso o suficiente.

Lembre-se de que a escolha do encaixe por interferência correto 
depende da aplicação e das condições de operação. Normalmente, 
a redução da folga não deve depender da folga inicial e do valor da 
folga permitida residual. Em vez disso, ela deve se basear nas 
condições de operação e no encaixe por interferência necessário. A 
classe da folga radial do rolamento deve ser escolhida para a folga 
(ou pré-carga) radial operacional correta.

Quando não houver informações sobre as condições de funciona-
mento disponíveis e/ou não houver alguém capaz de confirmar que 
a folga radial residual após a montagem seja suficiente, é preferível 
manter uma folga radial acima do mínimo recomendado pela SKF.

Infelizmente, algumas pessoas se concentram muito no valor da 
folga mínima permitida. Talvez ele deva ser ignorado?

É importante ressaltar que o valor da folga mínima permitida não 
é a folga que você deve atingir. Se você quiser atingir essa folga, 
você provavelmente será obrigado a levantar o rolamento muito 
mais do que o recomendado. Por exemplo, pode ser mais do que o 
dobro do drive-up máximo recomendado para rolamentos de folga 
C5. Isto criaria tensões elevadas no anel interno.

Regra número 5: O valor da folga mínima permitida não é uma 
folga que você deva atingir. Ele é um valor mínimo dado como 
recomendação geral.

Ao montar um rolamento do rolos esféricos em um cilindro de 
secagem com o método do calibrador de folga, eu não perco meu 
tempo tentando encontrar a folga radial real. Eu sei que devo mirar 

em uma redução da folga na metade inferior do intervalo recomenda-
do já que, devido à carga “leve”, você não precisa de um encaixe muito 
apertado. Além disso, como esta é uma classe de folga C4, eu nunca 
obterei uma folga radial residual após a montagem com o mínimo 
permitido. O importante é conseguir a redução da folga correta.

De qualquer maneira, se você ler cuidadosamente as recomenda-
ções da SKF, você verá que a folga mínima para um rolamento C4, 
menos a redução da folga máxima recomendada resulta sempre na 
folga mínima permitida. Isso significa que, com uma classe C4 ou com 
um rolamento de rolos esféricos C5, desde que a redução da folga 
esteja dentro da faixa recomendada, a folga residual após a monta-
gem ficará sempre acima do mínimo permitido. Então, não perca seu 
tempo tentando encontrar a folga verdadeira em tais casos.

Regra número 6: Para rolamentos de rolos esféricos com classes 
de folga C4 e C5, você precisa apenas obter a redução de folga 
precisa. Você não precisa se preocupar com a folga verdadeira.

Se você não se sentir confortável decidindo se a folga residual após a 
montagem pode estar abaixo do mínimo permitido, é melhor tentar 
encontrar a folga verdadeira do rolamento desmontado.

Encontrando a folga verdadeira:

Para conseguir medir a folga verdadeira, o rolamento deve ter os seus 
rolos na posição normal de equilíbrio. Dito isto, os anéis externos e 
internos não precisam estar perfeitamente concêntricos se o rolamen-
to for um rolamento elementos de esféricos.

Um grande problema é que o rolamento é flexível. Ele se deforma 
sob o seu próprio peso. Isto significa que a folga medida na posição de 
12 horas em um rolamento de pé sobre o chão da oficina é menor do 
que a folga medida na posição de 6 horas no mesmo rolamento, 
pendurado em um suporte ou encaixado frouxamente em um eixo. 
Quanto mais fina e maior for a seção em que esteja o rolamento, 
maior será a deflexão e a variação entre a folga verdadeira e a folga 
medida.

Para se aproximar da folga verdadeira, verifique a folga às 12 horas 
(c) de um rolamento de pé sobre o chão, ou às 6 horas, para um 
rolamento pendurado em um eixo. Em seguida, meça simultanea-
mente a folga nas posições 3 horas (b) e 9 horas (a) († fig. 8).

A melhor estimativa da folga verdadeira é dada por: (a + b + c)/2.
Se os anéis forem perfeitamente redondos, a = b = c/2. É por isso 

que a fórmula é: (a + b + c)/2 e não (a + b + c)/3.

Regra número 7: Folga = (a + b + c)/2

Algumas pessoas tentam passar calibradores de folgas longos por 
dois rolos, um em cada carreira do rolamento de rolos esféricos. Eu 
não gosto dessa abordagem, e apenas a uso se eu não tiver acesso 
a uma das carreiras. Eu recomendaria verificar uma carreira e 
depois a outra. Se eu não encontrar aproximadamente a mesma 
folga nas duas carreiras, giro o anel externo novamente e faço 
novas medições.

Valor de redução da folga

No Catálogo Geral da SKF, a SKF não fornece um valor de redução 
da folga, mas um intervalo.

Exemplo: Rolamento 23040 CCK/W33. Este rolamento tem um 
diâmetro de furo de 200 mm.

Com base na tabela 1, página 7, a redução da folga recomenda-
da é entre 0,090 e 0,130 mm para que haja um encaixe por 
interferência suficiente, mas não muito apertado, em aplicações 
gerais.

Assim, a redução deverá ser próxima ao valor mínimo do 
intervalo (0,090) ou próxima do máximo (0,130)? Isso depende das 
condições de operação. Leia novamente o que eu escrevi sobre o 
encaixe por interferência. Dito isto, se você não sabe as condições 
de operação, meu conselho é se concentrar no meio do intervalo e 
um pouco acima (0,110-0,120 mm), e prestar atenção na folga 
mínima permitida.

Regra número 8: A Tabela 1 deve ser considerada como uma 
orientação geral, que pode ser seguida (ou não) com base nas 
condições de operação conhecidas e na experiência do montador.

O intervalo de redução da folga é válido para qualquer classe de 
folga do rolamento (normal, C3, C4 etc.). A classe da folga de um 
rolamento é escolhida com base nas condições de operação e de 
um encaixe por interferência adequado. O encaixe por interferência 
não é escolhido com base na classe da folga.

Alguns acreditam que a folga deva ser reduzida para metade da 
folga verdadeira. Isso é errado e pode levar a um drive-up muito 
alto. Isso criará tensões elevadas no anel interno.

Regra número 9: O intervalo de redução da folga é válido para 
qualquer classe de folga do rolamento. Ele pode ser modificado 
de modo a garantir que a folga residual após a montagem não 
seja menor que a folga permitida.

Isto significa que, com o nosso exemplo de 23040 CCK/W33, o 
23040 CCK/C3W33 e/ou 23040 CCK/C4W33 será montado com o 
mesmo intervalo de redução da folga (0,090 a 0,130 mm), exceto 
se as condições de operação (ou falta de conhecimento sobre as 
condições de operação) nos obrigar a escolher valores acima da 
folga mínima permitida.

Folga mínima permitida, da tabela 1, para:
23040 CCK/W33 (classe de folga normal)  0,070 mm
23040 CCK/C3W33 (classe C3)   0,100 mm
23040 CCK/C4W33 (classe C4)   0,160 mm

Observe que realmente não nos preocupamos com o valor mínimo para 
as classes C4 ou C5.

Vamos continuar com o exemplo do 23040 CCK/W33, para mostrar 
como a folga mínima permitida pode influenciar a redução da folga.

Se o rolamento tiver uma folga verdadeira de 0,210 mm, a folga 
residual radial após o drive-up deve ficar entre:

0,210 – 0,130 = 0,080 mm
e
0,210 – 0,090 = 0,120 mm

O valor mínimo da folga residual é calculado em 0,080 mm, que é maior 
que 0,070 mm (o mínimo permitido). Então, neste caso, o intervalo da 
redução da folga é mantido entre 0,090 e 0,130 mm.

Mas, se o rolamento tiver uma folga verdadeira de 0,170 mm, a folga 
residual radial após o drive-up deve ficar entre:

0,170 – 0,130Z = 0,040 mm
e
0,170 – 0,090 = 0,080 mm

Infelizmente, o valor mínimo da folga residual calculado é 0,040 mm, que 
é menor que 0,070 mm (o mínimo permitido). Então, neste caso, o 
intervalo da redução da folga deve ser alterado e reduzido, para ficar 
entre 0,090 e 0,100 mm (170 – 70 = 100). A folga residual após o 
drive-up ficará, então, em um intervalo calculado menor, entre 0,070 a 
0,080 mm.

Agora que o intervalo da redução da folga é conhecido ou calculado, 
está na hora de fazer o drive-up do rolamento.

Você não precisa mais se preocupar com o valor da folga verdadeira. O 
importante é obter a redução da folga correta.

Para o rolamento 23040 CCK/W33, a folga verdadeira é de 0,170 mm 
e a redução da folga fica entre 0,090 e 0,100 mm. O fato é que não há 
um problema se, após o rolamento ser colocado no eixo, o montador 
medir 0,160 mm ou 0,180 mm em um rolo após a rotação (se possível) 
do rolamento para colocar os rolos na sua posição de equilíbrio.

Se um montador medir 0,160 mm, a folga residual deve ficar entre:

0,160 – 0,100 = 0,060 mm
e
0,160 – 0,090 = 0,070 mm

Se outro montador medir 0,180 mm, a folga residual deve ficar entre:

0,180 – 0,100 = 0,080 mm
e
0,180 – 0,090 = 0,090 mm.

Esses dois montadores fizeram a mesma redução de folga e, portanto, o 
mesmo drive-up, dando o mesmo encaixe por interferência para o 
mesmo rolamento. 

Regra número 10: As regras número 1 e 2 são realmente importan-
tes.

Regra número 11: Durante o drive-up, a folga verdadeira do 
rolamento não é importante, mas a redução da folga escolhida e/ou 
calculada é.

Alguns pontos importantes
Quanto mais estreito for o intervalo da redução da folga, mais lento o 
rolamento deve ser conduzido até seu assento cônico para evitar 
exceder o valor máximo do intervalo de redução da folga. Para evitar 
um drive-up muito elevado, e para evitar mover o rolamento 
repentinamente durante o drive-up e exceder o valor máximo de 
redução da folga, lubrifique as superfícies de deslizamento. A 
superfície de deslizamento é a superfície de contato entre o rolamento 
e seu assento. Se o rolamento for montado sobre uma luva do 
adaptador ou uma luva de desmontagem, pode haver uma segunda 
superfície de deslizamento entre a luva e o eixo, se a manga se mover 
pelo eixo durante o drive-up.

Regra número 12: Lubrifique as superfícies de deslizamento.

Para os pequenos rolamentos montados com uma arruela de aperto, 
não faça o drive-up do rolamento apertando a contraporca com a 
arruela de aperto no lugar. O atrito entre a contraporca e a arruela de 
aperto pode forçar a arruela a girar, o que pode danificá-la. A lingueta 
do furo pode ser arrancada, deixando a porca sem bloqueio na 
rotação.

Regra número 13: Não faça o drive-up do rolamento com a arrue-
la de aperto entre o rolamento e a contraporca.

Quando o drive-up tiver acabado, não desparafuse a contraporca ou 
libere a pressão hidráulica muito rapidamente. O excesso de óleo na 
superfície de contato deve escapar. Caso contrário, o rolamento pode 
se mover axialmente para baixo do cone. Dependendo do tamanho do 
rolamento, deixe o rolamento se fixar por 10 ou 20 minutos.

Regra número 14: Assim que a redução da folga tiver sido feita, 
faça uma pausa.

Se um calibrador de folga muito grosso for usado, será difícil fazer com 
que ele acompanhe a curvatura das pistas do rolamento, e a precisão da 
medição do rolo e da folga diminuirá. É melhor usar dois calibradores de 
folga mais finos para fazer a medição. Assim, use um calibrador de 
0,300 mm e de 0,200 mm, em vez de um de 0,500 mm.

Verificando o desgaste do rolamento com um calibrador de folga.
Não é recomendado verificar o desgaste do rolamento com um calibra-
dor de folga. 
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Durante a operação, por causa das diferenças de temperatura 
entre os anéis do rolamento, a folga interna irá diminuir. Os 
rolamentos podem operar sem qualquer folga ou uma pequena 
pré-carga que aumente a vida dos rolamentos, mas neste caso a 
folga deverá ser ajustada de forma muito precisa e as condições de 
operação deverão ser muito bem conhecidas. Em geral, é preferível 
recomendar uma folga mínima residual para evitar o risco de uma 
pré-carga muito elevada, principalmente quando um método de 
montagem não for preciso o suficiente.

Lembre-se de que a escolha do encaixe por interferência correto 
depende da aplicação e das condições de operação. Normalmente, 
a redução da folga não deve depender da folga inicial e do valor da 
folga permitida residual. Em vez disso, ela deve se basear nas 
condições de operação e no encaixe por interferência necessário. A 
classe da folga radial do rolamento deve ser escolhida para a folga 
(ou pré-carga) radial operacional correta.

Quando não houver informações sobre as condições de funciona-
mento disponíveis e/ou não houver alguém capaz de confirmar que 
a folga radial residual após a montagem seja suficiente, é preferível 
manter uma folga radial acima do mínimo recomendado pela SKF.

Infelizmente, algumas pessoas se concentram muito no valor da 
folga mínima permitida. Talvez ele deva ser ignorado?

É importante ressaltar que o valor da folga mínima permitida não 
é a folga que você deve atingir. Se você quiser atingir essa folga, 
você provavelmente será obrigado a levantar o rolamento muito 
mais do que o recomendado. Por exemplo, pode ser mais do que o 
dobro do drive-up máximo recomendado para rolamentos de folga 
C5. Isto criaria tensões elevadas no anel interno.

Regra número 5: O valor da folga mínima permitida não é uma 
folga que você deva atingir. Ele é um valor mínimo dado como 
recomendação geral.

Ao montar um rolamento do rolos esféricos em um cilindro de 
secagem com o método do calibrador de folga, eu não perco meu 
tempo tentando encontrar a folga radial real. Eu sei que devo mirar 

em uma redução da folga na metade inferior do intervalo recomenda-
do já que, devido à carga “leve”, você não precisa de um encaixe muito 
apertado. Além disso, como esta é uma classe de folga C4, eu nunca 
obterei uma folga radial residual após a montagem com o mínimo 
permitido. O importante é conseguir a redução da folga correta.

De qualquer maneira, se você ler cuidadosamente as recomenda-
ções da SKF, você verá que a folga mínima para um rolamento C4, 
menos a redução da folga máxima recomendada resulta sempre na 
folga mínima permitida. Isso significa que, com uma classe C4 ou com 
um rolamento de rolos esféricos C5, desde que a redução da folga 
esteja dentro da faixa recomendada, a folga residual após a monta-
gem ficará sempre acima do mínimo permitido. Então, não perca seu 
tempo tentando encontrar a folga verdadeira em tais casos.

Regra número 6: Para rolamentos de rolos esféricos com classes 
de folga C4 e C5, você precisa apenas obter a redução de folga 
precisa. Você não precisa se preocupar com a folga verdadeira.

Se você não se sentir confortável decidindo se a folga residual após a 
montagem pode estar abaixo do mínimo permitido, é melhor tentar 
encontrar a folga verdadeira do rolamento desmontado.

Encontrando a folga verdadeira:

Para conseguir medir a folga verdadeira, o rolamento deve ter os seus 
rolos na posição normal de equilíbrio. Dito isto, os anéis externos e 
internos não precisam estar perfeitamente concêntricos se o rolamen-
to for um rolamento elementos de esféricos.

Um grande problema é que o rolamento é flexível. Ele se deforma 
sob o seu próprio peso. Isto significa que a folga medida na posição de 
12 horas em um rolamento de pé sobre o chão da oficina é menor do 
que a folga medida na posição de 6 horas no mesmo rolamento, 
pendurado em um suporte ou encaixado frouxamente em um eixo. 
Quanto mais fina e maior for a seção em que esteja o rolamento, 
maior será a deflexão e a variação entre a folga verdadeira e a folga 
medida.

Para se aproximar da folga verdadeira, verifique a folga às 12 horas 
(c) de um rolamento de pé sobre o chão, ou às 6 horas, para um 
rolamento pendurado em um eixo. Em seguida, meça simultanea-
mente a folga nas posições 3 horas (b) e 9 horas (a) († fig. 8).

A melhor estimativa da folga verdadeira é dada por: (a + b + c)/2.
Se os anéis forem perfeitamente redondos, a = b = c/2. É por isso 

que a fórmula é: (a + b + c)/2 e não (a + b + c)/3.

Regra número 7: Folga = (a + b + c)/2

Algumas pessoas tentam passar calibradores de folgas longos por 
dois rolos, um em cada carreira do rolamento de rolos esféricos. Eu 
não gosto dessa abordagem, e apenas a uso se eu não tiver acesso 
a uma das carreiras. Eu recomendaria verificar uma carreira e 
depois a outra. Se eu não encontrar aproximadamente a mesma 
folga nas duas carreiras, giro o anel externo novamente e faço 
novas medições.

Valor de redução da folga

No Catálogo Geral da SKF, a SKF não fornece um valor de redução 
da folga, mas um intervalo.

Exemplo: Rolamento 23040 CCK/W33. Este rolamento tem um 
diâmetro de furo de 200 mm.

Com base na tabela 1, página 7, a redução da folga recomenda-
da é entre 0,090 e 0,130 mm para que haja um encaixe por 
interferência suficiente, mas não muito apertado, em aplicações 
gerais.

Assim, a redução deverá ser próxima ao valor mínimo do 
intervalo (0,090) ou próxima do máximo (0,130)? Isso depende das 
condições de operação. Leia novamente o que eu escrevi sobre o 
encaixe por interferência. Dito isto, se você não sabe as condições 
de operação, meu conselho é se concentrar no meio do intervalo e 
um pouco acima (0,110-0,120 mm), e prestar atenção na folga 
mínima permitida.

Regra número 8: A Tabela 1 deve ser considerada como uma 
orientação geral, que pode ser seguida (ou não) com base nas 
condições de operação conhecidas e na experiência do montador.

O intervalo de redução da folga é válido para qualquer classe de 
folga do rolamento (normal, C3, C4 etc.). A classe da folga de um 
rolamento é escolhida com base nas condições de operação e de 
um encaixe por interferência adequado. O encaixe por interferência 
não é escolhido com base na classe da folga.

Alguns acreditam que a folga deva ser reduzida para metade da 
folga verdadeira. Isso é errado e pode levar a um drive-up muito 
alto. Isso criará tensões elevadas no anel interno.

Regra número 9: O intervalo de redução da folga é válido para 
qualquer classe de folga do rolamento. Ele pode ser modificado 
de modo a garantir que a folga residual após a montagem não 
seja menor que a folga permitida.

Isto significa que, com o nosso exemplo de 23040 CCK/W33, o 
23040 CCK/C3W33 e/ou 23040 CCK/C4W33 será montado com o 
mesmo intervalo de redução da folga (0,090 a 0,130 mm), exceto 
se as condições de operação (ou falta de conhecimento sobre as 
condições de operação) nos obrigar a escolher valores acima da 
folga mínima permitida.

Folga mínima permitida, da tabela 1, para:
23040 CCK/W33 (classe de folga normal)  0,070 mm
23040 CCK/C3W33 (classe C3)   0,100 mm
23040 CCK/C4W33 (classe C4)   0,160 mm

Observe que realmente não nos preocupamos com o valor mínimo para 
as classes C4 ou C5.

Vamos continuar com o exemplo do 23040 CCK/W33, para mostrar 
como a folga mínima permitida pode influenciar a redução da folga.

Se o rolamento tiver uma folga verdadeira de 0,210 mm, a folga 
residual radial após o drive-up deve ficar entre:

0,210 – 0,130 = 0,080 mm
e
0,210 – 0,090 = 0,120 mm

O valor mínimo da folga residual é calculado em 0,080 mm, que é maior 
que 0,070 mm (o mínimo permitido). Então, neste caso, o intervalo da 
redução da folga é mantido entre 0,090 e 0,130 mm.

Mas, se o rolamento tiver uma folga verdadeira de 0,170 mm, a folga 
residual radial após o drive-up deve ficar entre:

0,170 – 0,130Z = 0,040 mm
e
0,170 – 0,090 = 0,080 mm

Infelizmente, o valor mínimo da folga residual calculado é 0,040 mm, que 
é menor que 0,070 mm (o mínimo permitido). Então, neste caso, o 
intervalo da redução da folga deve ser alterado e reduzido, para ficar 
entre 0,090 e 0,100 mm (170 – 70 = 100). A folga residual após o 
drive-up ficará, então, em um intervalo calculado menor, entre 0,070 a 
0,080 mm.

Agora que o intervalo da redução da folga é conhecido ou calculado, 
está na hora de fazer o drive-up do rolamento.

Você não precisa mais se preocupar com o valor da folga verdadeira. O 
importante é obter a redução da folga correta.

Para o rolamento 23040 CCK/W33, a folga verdadeira é de 0,170 mm 
e a redução da folga fica entre 0,090 e 0,100 mm. O fato é que não há 
um problema se, após o rolamento ser colocado no eixo, o montador 
medir 0,160 mm ou 0,180 mm em um rolo após a rotação (se possível) 
do rolamento para colocar os rolos na sua posição de equilíbrio.

Se um montador medir 0,160 mm, a folga residual deve ficar entre:

0,160 – 0,100 = 0,060 mm
e
0,160 – 0,090 = 0,070 mm

Se outro montador medir 0,180 mm, a folga residual deve ficar entre:

0,180 – 0,100 = 0,080 mm
e
0,180 – 0,090 = 0,090 mm.

Esses dois montadores fizeram a mesma redução de folga e, portanto, o 
mesmo drive-up, dando o mesmo encaixe por interferência para o 
mesmo rolamento. 

Regra número 10: As regras número 1 e 2 são realmente importan-
tes.

Regra número 11: Durante o drive-up, a folga verdadeira do 
rolamento não é importante, mas a redução da folga escolhida e/ou 
calculada é.

Alguns pontos importantes
Quanto mais estreito for o intervalo da redução da folga, mais lento o 
rolamento deve ser conduzido até seu assento cônico para evitar 
exceder o valor máximo do intervalo de redução da folga. Para evitar 
um drive-up muito elevado, e para evitar mover o rolamento 
repentinamente durante o drive-up e exceder o valor máximo de 
redução da folga, lubrifique as superfícies de deslizamento. A 
superfície de deslizamento é a superfície de contato entre o rolamento 
e seu assento. Se o rolamento for montado sobre uma luva do 
adaptador ou uma luva de desmontagem, pode haver uma segunda 
superfície de deslizamento entre a luva e o eixo, se a manga se mover 
pelo eixo durante o drive-up.

Regra número 12: Lubrifique as superfícies de deslizamento.

Para os pequenos rolamentos montados com uma arruela de aperto, 
não faça o drive-up do rolamento apertando a contraporca com a 
arruela de aperto no lugar. O atrito entre a contraporca e a arruela de 
aperto pode forçar a arruela a girar, o que pode danificá-la. A lingueta 
do furo pode ser arrancada, deixando a porca sem bloqueio na 
rotação.

Regra número 13: Não faça o drive-up do rolamento com a arrue-
la de aperto entre o rolamento e a contraporca.

Quando o drive-up tiver acabado, não desparafuse a contraporca ou 
libere a pressão hidráulica muito rapidamente. O excesso de óleo na 
superfície de contato deve escapar. Caso contrário, o rolamento pode 
se mover axialmente para baixo do cone. Dependendo do tamanho do 
rolamento, deixe o rolamento se fixar por 10 ou 20 minutos.

Regra número 14: Assim que a redução da folga tiver sido feita, 
faça uma pausa.

Se um calibrador de folga muito grosso for usado, será difícil fazer com 
que ele acompanhe a curvatura das pistas do rolamento, e a precisão da 
medição do rolo e da folga diminuirá. É melhor usar dois calibradores de 
folga mais finos para fazer a medição. Assim, use um calibrador de 
0,300 mm e de 0,200 mm, em vez de um de 0,500 mm.

Verificando o desgaste do rolamento com um calibrador de folga.
Não é recomendado verificar o desgaste do rolamento com um calibra-
dor de folga. 
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Diâmetro do furo Redução da folga 
interna radial 

Folga radial residual2) após a 
montagem de rolamentos com 
folga inicial

Ângulo de aperto 
da contraporca

Axial drive-up2)  
s

d Cônico Cônico 
1:12 1:30 a

acima  incl. min max min max min max Normal C3 C4 Cônico 1:12

mm mm mm mm graus

24 30 0,015 0,020 0,3 0,35 – – 0,015 0,020 0,035 110
30 40 0,020 0,025 0,35 0,4 – – 0,015 0,025 0,040 120
40 50 0,025 0,030 0,4 0,45 – – 0,020 0,030 0,050 130

50 65 0,030 0,040 0,45 0,6 3 4 0,025 0,035 0,055 110
65 80 0,040 0,050 0,6 0,7 3,2 4,2 0,025 0,040 0,070 130
80 100 0,045 0,060 0,7 0,9 1,7 2,2 0,035 0,050 0,080 150

100 120 0,050 0,070 0,75 1,1 1,9 2,7 0,050 0,065 0,100 –
120 140 0,065 0,090 1,1 1,4 2,7 3,5 0,055 0,080 0,110 –
140 160 0,075 0,100 1,2 1,6 3 4 0,055 0,090 0,130 –

160 180 0,080 0,110 1,3 1,7 3,2 4,2 0,060 0,100 0,150 –
180 200 0,090 0,130 1,4 2 3,5 5 0,070 0,100 0,160 –
200 225 0,100 0,140 1,6 2,2 4 5,5 0,080 0,120 0,180 –

225 250 0,110 0,150 1,7 2,4 4,2 6 0,090 0,130 0,200 –
250 280 0,120 0,170 1,9 2,7 4,7 6,7 0,100 0,140 0,220 –
280 315 0,130 0,190 2 3 5 7,5 0,110 0,150 0,240 –

315 355 0,150 0,210 2,4 3,3 6 8,2 0,120 0,170 0,260 –
355 400 0,170 0,230 2,6 3,6 6,5 9 0,130 0,190 0,290 –
400 450 0,200 0,260 3,1 4 7,7 10 0,130 0,200 0,310 –

450 500 0,210 0,280 3,3 4,4 8,2 11 0,160 0,230 0,350 –
500 560 0,240 0,320 3,7 5 9,2 12,5 0,170 0,250 0,360 –
560 630 0,260 0,350 4 5,4 10 13,5 0,200 0,290 0,410 –

630 710 0,300 0,400 4,6 6,2 11,5 15,5 0,210 0,310 0,450 –
710 800 0,340 0,450 5,3 7 13,3 17,5 0,230 0,350 0,510 –
800 900 0,370 0,500 5,7 7,8 14,3 19,5 0,270 0,390 0,570 –

900 1 000 0,410 0,550 6,3 8,5 15,8 21 0,300 0,430 0,640 –
1 000 1 120 0,450 0,600 6,8 9 17 23 0,320 0,480 0,700 –
1 120 1 250 0,490 0,650 7,4 9,8 18,5 25 0,340 0,540 0,770 –

1 250 1 400 0,550 0,720 8,3 10,8 21 27 0,360 0,590 0,840 –
1 400 1 600 0,600 0,800 9,1 11,9 22,7 29,8 0,400 0,650 0,920 –
1 600 1 800 0,670 0,900 10,2 13,4 25,4 33,6 0,440 0,720 1,020 –

s
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Durante a operação, por causa das diferenças de temperatura 
entre os anéis do rolamento, a folga interna irá diminuir. Os 
rolamentos podem operar sem qualquer folga ou uma pequena 
pré-carga que aumente a vida dos rolamentos, mas neste caso a 
folga deverá ser ajustada de forma muito precisa e as condições de 
operação deverão ser muito bem conhecidas. Em geral, é preferível 
recomendar uma folga mínima residual para evitar o risco de uma 
pré-carga muito elevada, principalmente quando um método de 
montagem não for preciso o suficiente.

Lembre-se de que a escolha do encaixe por interferência correto 
depende da aplicação e das condições de operação. Normalmente, 
a redução da folga não deve depender da folga inicial e do valor da 
folga permitida residual. Em vez disso, ela deve se basear nas 
condições de operação e no encaixe por interferência necessário. A 
classe da folga radial do rolamento deve ser escolhida para a folga 
(ou pré-carga) radial operacional correta.

Quando não houver informações sobre as condições de funciona-
mento disponíveis e/ou não houver alguém capaz de confirmar que 
a folga radial residual após a montagem seja suficiente, é preferível 
manter uma folga radial acima do mínimo recomendado pela SKF.

Infelizmente, algumas pessoas se concentram muito no valor da 
folga mínima permitida. Talvez ele deva ser ignorado?

É importante ressaltar que o valor da folga mínima permitida não 
é a folga que você deve atingir. Se você quiser atingir essa folga, 
você provavelmente será obrigado a levantar o rolamento muito 
mais do que o recomendado. Por exemplo, pode ser mais do que o 
dobro do drive-up máximo recomendado para rolamentos de folga 
C5. Isto criaria tensões elevadas no anel interno.

Regra número 5: O valor da folga mínima permitida não é uma 
folga que você deva atingir. Ele é um valor mínimo dado como 
recomendação geral.

Ao montar um rolamento do rolos esféricos em um cilindro de 
secagem com o método do calibrador de folga, eu não perco meu 
tempo tentando encontrar a folga radial real. Eu sei que devo mirar 

em uma redução da folga na metade inferior do intervalo recomenda-
do já que, devido à carga “leve”, você não precisa de um encaixe muito 
apertado. Além disso, como esta é uma classe de folga C4, eu nunca 
obterei uma folga radial residual após a montagem com o mínimo 
permitido. O importante é conseguir a redução da folga correta.

De qualquer maneira, se você ler cuidadosamente as recomenda-
ções da SKF, você verá que a folga mínima para um rolamento C4, 
menos a redução da folga máxima recomendada resulta sempre na 
folga mínima permitida. Isso significa que, com uma classe C4 ou com 
um rolamento de rolos esféricos C5, desde que a redução da folga 
esteja dentro da faixa recomendada, a folga residual após a monta-
gem ficará sempre acima do mínimo permitido. Então, não perca seu 
tempo tentando encontrar a folga verdadeira em tais casos.

Regra número 6: Para rolamentos de rolos esféricos com classes 
de folga C4 e C5, você precisa apenas obter a redução de folga 
precisa. Você não precisa se preocupar com a folga verdadeira.

Se você não se sentir confortável decidindo se a folga residual após a 
montagem pode estar abaixo do mínimo permitido, é melhor tentar 
encontrar a folga verdadeira do rolamento desmontado.

Encontrando a folga verdadeira:

Para conseguir medir a folga verdadeira, o rolamento deve ter os seus 
rolos na posição normal de equilíbrio. Dito isto, os anéis externos e 
internos não precisam estar perfeitamente concêntricos se o rolamen-
to for um rolamento elementos de esféricos.

Um grande problema é que o rolamento é flexível. Ele se deforma 
sob o seu próprio peso. Isto significa que a folga medida na posição de 
12 horas em um rolamento de pé sobre o chão da oficina é menor do 
que a folga medida na posição de 6 horas no mesmo rolamento, 
pendurado em um suporte ou encaixado frouxamente em um eixo. 
Quanto mais fina e maior for a seção em que esteja o rolamento, 
maior será a deflexão e a variação entre a folga verdadeira e a folga 
medida.

Para se aproximar da folga verdadeira, verifique a folga às 12 horas 
(c) de um rolamento de pé sobre o chão, ou às 6 horas, para um 
rolamento pendurado em um eixo. Em seguida, meça simultanea-
mente a folga nas posições 3 horas (b) e 9 horas (a) († fig. 8).

A melhor estimativa da folga verdadeira é dada por: (a + b + c)/2.
Se os anéis forem perfeitamente redondos, a = b = c/2. É por isso 

que a fórmula é: (a + b + c)/2 e não (a + b + c)/3.

Regra número 7: Folga = (a + b + c)/2

Algumas pessoas tentam passar calibradores de folgas longos por 
dois rolos, um em cada carreira do rolamento de rolos esféricos. Eu 
não gosto dessa abordagem, e apenas a uso se eu não tiver acesso 
a uma das carreiras. Eu recomendaria verificar uma carreira e 
depois a outra. Se eu não encontrar aproximadamente a mesma 
folga nas duas carreiras, giro o anel externo novamente e faço 
novas medições.

Valor de redução da folga

No Catálogo Geral da SKF, a SKF não fornece um valor de redução 
da folga, mas um intervalo.

Exemplo: Rolamento 23040 CCK/W33. Este rolamento tem um 
diâmetro de furo de 200 mm.

Com base na tabela 1, página 7, a redução da folga recomenda-
da é entre 0,090 e 0,130 mm para que haja um encaixe por 
interferência suficiente, mas não muito apertado, em aplicações 
gerais.

Assim, a redução deverá ser próxima ao valor mínimo do 
intervalo (0,090) ou próxima do máximo (0,130)? Isso depende das 
condições de operação. Leia novamente o que eu escrevi sobre o 
encaixe por interferência. Dito isto, se você não sabe as condições 
de operação, meu conselho é se concentrar no meio do intervalo e 
um pouco acima (0,110-0,120 mm), e prestar atenção na folga 
mínima permitida.

Regra número 8: A Tabela 1 deve ser considerada como uma 
orientação geral, que pode ser seguida (ou não) com base nas 
condições de operação conhecidas e na experiência do montador.

O intervalo de redução da folga é válido para qualquer classe de 
folga do rolamento (normal, C3, C4 etc.). A classe da folga de um 
rolamento é escolhida com base nas condições de operação e de 
um encaixe por interferência adequado. O encaixe por interferência 
não é escolhido com base na classe da folga.

Alguns acreditam que a folga deva ser reduzida para metade da 
folga verdadeira. Isso é errado e pode levar a um drive-up muito 
alto. Isso criará tensões elevadas no anel interno.

Regra número 9: O intervalo de redução da folga é válido para 
qualquer classe de folga do rolamento. Ele pode ser modificado 
de modo a garantir que a folga residual após a montagem não 
seja menor que a folga permitida.

Isto significa que, com o nosso exemplo de 23040 CCK/W33, o 
23040 CCK/C3W33 e/ou 23040 CCK/C4W33 será montado com o 
mesmo intervalo de redução da folga (0,090 a 0,130 mm), exceto 
se as condições de operação (ou falta de conhecimento sobre as 
condições de operação) nos obrigar a escolher valores acima da 
folga mínima permitida.

Folga mínima permitida, da tabela 1, para:
23040 CCK/W33 (classe de folga normal)  0,070 mm
23040 CCK/C3W33 (classe C3)   0,100 mm
23040 CCK/C4W33 (classe C4)   0,160 mm

Observe que realmente não nos preocupamos com o valor mínimo para 
as classes C4 ou C5.

Vamos continuar com o exemplo do 23040 CCK/W33, para mostrar 
como a folga mínima permitida pode influenciar a redução da folga.

Se o rolamento tiver uma folga verdadeira de 0,210 mm, a folga 
residual radial após o drive-up deve ficar entre:

0,210 – 0,130 = 0,080 mm
e
0,210 – 0,090 = 0,120 mm

O valor mínimo da folga residual é calculado em 0,080 mm, que é maior 
que 0,070 mm (o mínimo permitido). Então, neste caso, o intervalo da 
redução da folga é mantido entre 0,090 e 0,130 mm.

Mas, se o rolamento tiver uma folga verdadeira de 0,170 mm, a folga 
residual radial após o drive-up deve ficar entre:

0,170 – 0,130Z = 0,040 mm
e
0,170 – 0,090 = 0,080 mm

Infelizmente, o valor mínimo da folga residual calculado é 0,040 mm, que 
é menor que 0,070 mm (o mínimo permitido). Então, neste caso, o 
intervalo da redução da folga deve ser alterado e reduzido, para ficar 
entre 0,090 e 0,100 mm (170 – 70 = 100). A folga residual após o 
drive-up ficará, então, em um intervalo calculado menor, entre 0,070 a 
0,080 mm.

Agora que o intervalo da redução da folga é conhecido ou calculado, 
está na hora de fazer o drive-up do rolamento.

Você não precisa mais se preocupar com o valor da folga verdadeira. O 
importante é obter a redução da folga correta.

Para o rolamento 23040 CCK/W33, a folga verdadeira é de 0,170 mm 
e a redução da folga fica entre 0,090 e 0,100 mm. O fato é que não há 
um problema se, após o rolamento ser colocado no eixo, o montador 
medir 0,160 mm ou 0,180 mm em um rolo após a rotação (se possível) 
do rolamento para colocar os rolos na sua posição de equilíbrio.

Se um montador medir 0,160 mm, a folga residual deve ficar entre:

0,160 – 0,100 = 0,060 mm
e
0,160 – 0,090 = 0,070 mm

Se outro montador medir 0,180 mm, a folga residual deve ficar entre:

0,180 – 0,100 = 0,080 mm
e
0,180 – 0,090 = 0,090 mm.

Esses dois montadores fizeram a mesma redução de folga e, portanto, o 
mesmo drive-up, dando o mesmo encaixe por interferência para o 
mesmo rolamento. 

Regra número 10: As regras número 1 e 2 são realmente importan-
tes.

Regra número 11: Durante o drive-up, a folga verdadeira do 
rolamento não é importante, mas a redução da folga escolhida e/ou 
calculada é.

Alguns pontos importantes
Quanto mais estreito for o intervalo da redução da folga, mais lento o 
rolamento deve ser conduzido até seu assento cônico para evitar 
exceder o valor máximo do intervalo de redução da folga. Para evitar 
um drive-up muito elevado, e para evitar mover o rolamento 
repentinamente durante o drive-up e exceder o valor máximo de 
redução da folga, lubrifique as superfícies de deslizamento. A 
superfície de deslizamento é a superfície de contato entre o rolamento 
e seu assento. Se o rolamento for montado sobre uma luva do 
adaptador ou uma luva de desmontagem, pode haver uma segunda 
superfície de deslizamento entre a luva e o eixo, se a manga se mover 
pelo eixo durante o drive-up.

Regra número 12: Lubrifique as superfícies de deslizamento.

Para os pequenos rolamentos montados com uma arruela de aperto, 
não faça o drive-up do rolamento apertando a contraporca com a 
arruela de aperto no lugar. O atrito entre a contraporca e a arruela de 
aperto pode forçar a arruela a girar, o que pode danificá-la. A lingueta 
do furo pode ser arrancada, deixando a porca sem bloqueio na 
rotação.

Regra número 13: Não faça o drive-up do rolamento com a arrue-
la de aperto entre o rolamento e a contraporca.

Quando o drive-up tiver acabado, não desparafuse a contraporca ou 
libere a pressão hidráulica muito rapidamente. O excesso de óleo na 
superfície de contato deve escapar. Caso contrário, o rolamento pode 
se mover axialmente para baixo do cone. Dependendo do tamanho do 
rolamento, deixe o rolamento se fixar por 10 ou 20 minutos.

Regra número 14: Assim que a redução da folga tiver sido feita, 
faça uma pausa.

Se um calibrador de folga muito grosso for usado, será difícil fazer com 
que ele acompanhe a curvatura das pistas do rolamento, e a precisão da 
medição do rolo e da folga diminuirá. É melhor usar dois calibradores de 
folga mais finos para fazer a medição. Assim, use um calibrador de 
0,300 mm e de 0,200 mm, em vez de um de 0,500 mm.

Verificando o desgaste do rolamento com um calibrador de folga.
Não é recomendado verificar o desgaste do rolamento com um calibra-
dor de folga. 

Válido somente para eixos de aço sólido e aplicações gerais. Não é válido para o Método SKF Drive-up
A folga residual deve ser verificada nos casos em que a folga radial inicial estiver na metade inferior do intervalo de 
tolerância, e quando grandes diferenciais de temperatura entre os anéis do rolamento puderem surgir na operação

Tabela 1. Valores recomendados para a redução da folga interna radial, drive-up axial e ângulo de aperto da contraporca.
Tabela 6, página 711, Catálogo Geral da SKF 6000/1.
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O caso do rolamento da peneira 
vibratória com falha 
Sam, o técnico da manutenção, estava no primeiro de muitos passeios 
de rotina diários da fábrica, uma fábrica de celulose de cinco 
máquinas com processo kraft integrado. Ele se dirigiu primeiro para a 
área de massa marrom, sabendo ter havido na noite anterior uma 
chamada para substituir os rolamentos na peneira vibratória de 
rejeitos da máquina de desfazer nós. Ele queria saber mais sobre as 
circunstâncias, antes da reunião das 9h da manhã. A melhor maneira 
de descobrir era visitando o local e pedindo ao Marvin.

Marvin era o Mecânico de Cuidados Básicos (BCM) da área. Cada 
área de operação na fábrica tinha um mecânico em tempo integral 

que se responsabilizava por monitorar a condição do equipamento e 
refinar o desempenho quando aplicável, ajustando, por exemplo, o 
fluxo de água da junta de vedação ou apertando a vedação, trocando 
filtros nos sistemas de ventilação etc. Marvin conhecia cada pedaço 
dos equipamentos em sua área designada melhor do que ninguém na 
fábrica, e havia outras pessoas como ele em cada área.

- Bom dia, Marvin - Sam disse enquanto se aproximava de Marvin 
no elevador da massa marrom. - Ouvi dizer que você teve um 
problema ontem à noite.

- Você ouviu certo. Marvin respondeu, vendo se Sam olharia para 
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Durante a operação, por causa das diferenças de temperatura 
entre os anéis do rolamento, a folga interna irá diminuir. Os 
rolamentos podem operar sem qualquer folga ou uma pequena 
pré-carga que aumente a vida dos rolamentos, mas neste caso a 
folga deverá ser ajustada de forma muito precisa e as condições de 
operação deverão ser muito bem conhecidas. Em geral, é preferível 
recomendar uma folga mínima residual para evitar o risco de uma 
pré-carga muito elevada, principalmente quando um método de 
montagem não for preciso o suficiente.

Lembre-se de que a escolha do encaixe por interferência correto 
depende da aplicação e das condições de operação. Normalmente, 
a redução da folga não deve depender da folga inicial e do valor da 
folga permitida residual. Em vez disso, ela deve se basear nas 
condições de operação e no encaixe por interferência necessário. A 
classe da folga radial do rolamento deve ser escolhida para a folga 
(ou pré-carga) radial operacional correta.

Quando não houver informações sobre as condições de funciona-
mento disponíveis e/ou não houver alguém capaz de confirmar que 
a folga radial residual após a montagem seja suficiente, é preferível 
manter uma folga radial acima do mínimo recomendado pela SKF.

Infelizmente, algumas pessoas se concentram muito no valor da 
folga mínima permitida. Talvez ele deva ser ignorado?

É importante ressaltar que o valor da folga mínima permitida não 
é a folga que você deve atingir. Se você quiser atingir essa folga, 
você provavelmente será obrigado a levantar o rolamento muito 
mais do que o recomendado. Por exemplo, pode ser mais do que o 
dobro do drive-up máximo recomendado para rolamentos de folga 
C5. Isto criaria tensões elevadas no anel interno.

Regra número 5: O valor da folga mínima permitida não é uma 
folga que você deva atingir. Ele é um valor mínimo dado como 
recomendação geral.

Ao montar um rolamento do rolos esféricos em um cilindro de 
secagem com o método do calibrador de folga, eu não perco meu 
tempo tentando encontrar a folga radial real. Eu sei que devo mirar 

em uma redução da folga na metade inferior do intervalo recomenda-
do já que, devido à carga “leve”, você não precisa de um encaixe muito 
apertado. Além disso, como esta é uma classe de folga C4, eu nunca 
obterei uma folga radial residual após a montagem com o mínimo 
permitido. O importante é conseguir a redução da folga correta.

De qualquer maneira, se você ler cuidadosamente as recomenda-
ções da SKF, você verá que a folga mínima para um rolamento C4, 
menos a redução da folga máxima recomendada resulta sempre na 
folga mínima permitida. Isso significa que, com uma classe C4 ou com 
um rolamento de rolos esféricos C5, desde que a redução da folga 
esteja dentro da faixa recomendada, a folga residual após a monta-
gem ficará sempre acima do mínimo permitido. Então, não perca seu 
tempo tentando encontrar a folga verdadeira em tais casos.

Regra número 6: Para rolamentos de rolos esféricos com classes 
de folga C4 e C5, você precisa apenas obter a redução de folga 
precisa. Você não precisa se preocupar com a folga verdadeira.

Se você não se sentir confortável decidindo se a folga residual após a 
montagem pode estar abaixo do mínimo permitido, é melhor tentar 
encontrar a folga verdadeira do rolamento desmontado.

Encontrando a folga verdadeira:

Para conseguir medir a folga verdadeira, o rolamento deve ter os seus 
rolos na posição normal de equilíbrio. Dito isto, os anéis externos e 
internos não precisam estar perfeitamente concêntricos se o rolamen-
to for um rolamento elementos de esféricos.

Um grande problema é que o rolamento é flexível. Ele se deforma 
sob o seu próprio peso. Isto significa que a folga medida na posição de 
12 horas em um rolamento de pé sobre o chão da oficina é menor do 
que a folga medida na posição de 6 horas no mesmo rolamento, 
pendurado em um suporte ou encaixado frouxamente em um eixo. 
Quanto mais fina e maior for a seção em que esteja o rolamento, 
maior será a deflexão e a variação entre a folga verdadeira e a folga 
medida.

Para se aproximar da folga verdadeira, verifique a folga às 12 horas 
(c) de um rolamento de pé sobre o chão, ou às 6 horas, para um 
rolamento pendurado em um eixo. Em seguida, meça simultanea-
mente a folga nas posições 3 horas (b) e 9 horas (a) († fig. 8).

A melhor estimativa da folga verdadeira é dada por: (a + b + c)/2.
Se os anéis forem perfeitamente redondos, a = b = c/2. É por isso 

que a fórmula é: (a + b + c)/2 e não (a + b + c)/3.

Regra número 7: Folga = (a + b + c)/2

Algumas pessoas tentam passar calibradores de folgas longos por 
dois rolos, um em cada carreira do rolamento de rolos esféricos. Eu 
não gosto dessa abordagem, e apenas a uso se eu não tiver acesso 
a uma das carreiras. Eu recomendaria verificar uma carreira e 
depois a outra. Se eu não encontrar aproximadamente a mesma 
folga nas duas carreiras, giro o anel externo novamente e faço 
novas medições.

Valor de redução da folga

No Catálogo Geral da SKF, a SKF não fornece um valor de redução 
da folga, mas um intervalo.

Exemplo: Rolamento 23040 CCK/W33. Este rolamento tem um 
diâmetro de furo de 200 mm.

Com base na tabela 1, página 7, a redução da folga recomenda-
da é entre 0,090 e 0,130 mm para que haja um encaixe por 
interferência suficiente, mas não muito apertado, em aplicações 
gerais.

Assim, a redução deverá ser próxima ao valor mínimo do 
intervalo (0,090) ou próxima do máximo (0,130)? Isso depende das 
condições de operação. Leia novamente o que eu escrevi sobre o 
encaixe por interferência. Dito isto, se você não sabe as condições 
de operação, meu conselho é se concentrar no meio do intervalo e 
um pouco acima (0,110-0,120 mm), e prestar atenção na folga 
mínima permitida.

Regra número 8: A Tabela 1 deve ser considerada como uma 
orientação geral, que pode ser seguida (ou não) com base nas 
condições de operação conhecidas e na experiência do montador.

O intervalo de redução da folga é válido para qualquer classe de 
folga do rolamento (normal, C3, C4 etc.). A classe da folga de um 
rolamento é escolhida com base nas condições de operação e de 
um encaixe por interferência adequado. O encaixe por interferência 
não é escolhido com base na classe da folga.

Alguns acreditam que a folga deva ser reduzida para metade da 
folga verdadeira. Isso é errado e pode levar a um drive-up muito 
alto. Isso criará tensões elevadas no anel interno.

Regra número 9: O intervalo de redução da folga é válido para 
qualquer classe de folga do rolamento. Ele pode ser modificado 
de modo a garantir que a folga residual após a montagem não 
seja menor que a folga permitida.

Isto significa que, com o nosso exemplo de 23040 CCK/W33, o 
23040 CCK/C3W33 e/ou 23040 CCK/C4W33 será montado com o 
mesmo intervalo de redução da folga (0,090 a 0,130 mm), exceto 
se as condições de operação (ou falta de conhecimento sobre as 
condições de operação) nos obrigar a escolher valores acima da 
folga mínima permitida.

Folga mínima permitida, da tabela 1, para:
23040 CCK/W33 (classe de folga normal)  0,070 mm
23040 CCK/C3W33 (classe C3)   0,100 mm
23040 CCK/C4W33 (classe C4)   0,160 mm

Observe que realmente não nos preocupamos com o valor mínimo para 
as classes C4 ou C5.

Vamos continuar com o exemplo do 23040 CCK/W33, para mostrar 
como a folga mínima permitida pode influenciar a redução da folga.

Se o rolamento tiver uma folga verdadeira de 0,210 mm, a folga 
residual radial após o drive-up deve ficar entre:

0,210 – 0,130 = 0,080 mm
e
0,210 – 0,090 = 0,120 mm

O valor mínimo da folga residual é calculado em 0,080 mm, que é maior 
que 0,070 mm (o mínimo permitido). Então, neste caso, o intervalo da 
redução da folga é mantido entre 0,090 e 0,130 mm.

Mas, se o rolamento tiver uma folga verdadeira de 0,170 mm, a folga 
residual radial após o drive-up deve ficar entre:

0,170 – 0,130Z = 0,040 mm
e
0,170 – 0,090 = 0,080 mm

Infelizmente, o valor mínimo da folga residual calculado é 0,040 mm, que 
é menor que 0,070 mm (o mínimo permitido). Então, neste caso, o 
intervalo da redução da folga deve ser alterado e reduzido, para ficar 
entre 0,090 e 0,100 mm (170 – 70 = 100). A folga residual após o 
drive-up ficará, então, em um intervalo calculado menor, entre 0,070 a 
0,080 mm.

Agora que o intervalo da redução da folga é conhecido ou calculado, 
está na hora de fazer o drive-up do rolamento.

Você não precisa mais se preocupar com o valor da folga verdadeira. O 
importante é obter a redução da folga correta.

Para o rolamento 23040 CCK/W33, a folga verdadeira é de 0,170 mm 
e a redução da folga fica entre 0,090 e 0,100 mm. O fato é que não há 
um problema se, após o rolamento ser colocado no eixo, o montador 
medir 0,160 mm ou 0,180 mm em um rolo após a rotação (se possível) 
do rolamento para colocar os rolos na sua posição de equilíbrio.

Se um montador medir 0,160 mm, a folga residual deve ficar entre:
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e
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Se outro montador medir 0,180 mm, a folga residual deve ficar entre:

0,180 – 0,100 = 0,080 mm
e
0,180 – 0,090 = 0,090 mm.

Esses dois montadores fizeram a mesma redução de folga e, portanto, o 
mesmo drive-up, dando o mesmo encaixe por interferência para o 
mesmo rolamento. 

Regra número 10: As regras número 1 e 2 são realmente importan-
tes.

Regra número 11: Durante o drive-up, a folga verdadeira do 
rolamento não é importante, mas a redução da folga escolhida e/ou 
calculada é.

Alguns pontos importantes
Quanto mais estreito for o intervalo da redução da folga, mais lento o 
rolamento deve ser conduzido até seu assento cônico para evitar 
exceder o valor máximo do intervalo de redução da folga. Para evitar 
um drive-up muito elevado, e para evitar mover o rolamento 
repentinamente durante o drive-up e exceder o valor máximo de 
redução da folga, lubrifique as superfícies de deslizamento. A 
superfície de deslizamento é a superfície de contato entre o rolamento 
e seu assento. Se o rolamento for montado sobre uma luva do 
adaptador ou uma luva de desmontagem, pode haver uma segunda 
superfície de deslizamento entre a luva e o eixo, se a manga se mover 
pelo eixo durante o drive-up.

Regra número 12: Lubrifique as superfícies de deslizamento.

Para os pequenos rolamentos montados com uma arruela de aperto, 
não faça o drive-up do rolamento apertando a contraporca com a 
arruela de aperto no lugar. O atrito entre a contraporca e a arruela de 
aperto pode forçar a arruela a girar, o que pode danificá-la. A lingueta 
do furo pode ser arrancada, deixando a porca sem bloqueio na 
rotação.

Regra número 13: Não faça o drive-up do rolamento com a arrue-
la de aperto entre o rolamento e a contraporca.

Quando o drive-up tiver acabado, não desparafuse a contraporca ou 
libere a pressão hidráulica muito rapidamente. O excesso de óleo na 
superfície de contato deve escapar. Caso contrário, o rolamento pode 
se mover axialmente para baixo do cone. Dependendo do tamanho do 
rolamento, deixe o rolamento se fixar por 10 ou 20 minutos.

Regra número 14: Assim que a redução da folga tiver sido feita, 
faça uma pausa.

Se um calibrador de folga muito grosso for usado, será difícil fazer com 
que ele acompanhe a curvatura das pistas do rolamento, e a precisão da 
medição do rolo e da folga diminuirá. É melhor usar dois calibradores de 
folga mais finos para fazer a medição. Assim, use um calibrador de 
0,300 mm e de 0,200 mm, em vez de um de 0,500 mm.

Verificando o desgaste do rolamento com um calibrador de folga.
Não é recomendado verificar o desgaste do rolamento com um calibra-
dor de folga. 

1 Você precisa medir a folga com a mesma carga (direção, intensidade) 
no rolamento. Sob carga, o rolamento se deforma e a folga 
aumenta. Portanto, é inútil comparar a folga residual do rolamento 
logo após o drive-up (sem carga) e a folga de um rolamento 
carregado na máquina.

2 Por causa da expansão térmica e/ou da carga axial, o anel externo 
poderá não estar na mesma posição no compartimento e/ou o anel 
interno poderá não estar na mesma posição relativa em relação ao 
anel externo entre duas medições. Se as folgas nas duas carreiras 
de rolos não forem medidas, poderão ser encontradas grandes 
diferenças.

3 Lascas ou/e entalhes podem não ser grandes o suficiente para 
aumentar a folga, mas o rolamento pode ser danificado.

4 Você não pode comparar com precisão as medições feitas com 
calibradores de folga se as medições forem feitas por duas pessoas 
diferentes.

Conclusões
O método do calibrador de folga para montagem de rolamentos com 
furos cônicos é um método antigo que se provou ser preciso o 
suficiente para muitas aplicações, mas não todas. Este método se 
baseia principalmente na experiência e intuição do montador. Além 
disso, este método tem sido transmitido com frequência de uma 
pessoa para outra por meio do boca a boca, aumentando assim o risco 
de más práticas.

É antiquado tentar encontrar a folga sem mover os rolos com 
calibradores de folga. Experimente o Método SKF Drive-up ou SKF 
SensorMount e você entenderá.

ele. Sam sempre fazia contato visual, com todo mundo, o tempo 
todo.

- Então, diga, o que aconteceu? 
- Eu perdi os rolamentos na peneira vibratória da máquina de nós, 

de novo. - Marvin respondeu.

Na verdade, o equipamento era um transportador vibratório com 
placas perfuradas que transportavam os nós, com feixes de fibras 
que não conseguiam passar pelas perfurações, para um tanque de 
refino ou descarte. O fluxo de massa marrom entrando na extremi-
dade dianteira da peneira era a linha de rejeitos da máquina de 
desfazer nós. Perdas de fibras eram relatadas diariamente e, 
portanto, eram administradas pelos vários gerentes de operação da 
área. Este incidente seria relatado na reunião da manhã.

- Então, Marv, o que você acha que causou as falhas?
- Eu não acho nada; eu sei o que causou as falhas. - Marvin era o 

tipo de pessoa que tinha duas respostas quando respondia a uma 
pergunta, a verdade e o silêncio. 

- Eu estou ouvindo. - Sam tinha aprendido como levar a conversa 
sem provocar a ira de Marvin. Não foi uma lição fácil, mas ele 
aprendeu rápido.

- Havia uma falha nas gaiolas.
- Uma falha nas gaiolas?
- Sim.
- Por quê?
- Essa é a pergunta certa.
- Estou ouvindo.
- Elas eram de bronze.
- O quê?
- Elas não eram de aço.
- Isso já aconteceu antes.
- Já.
- Eu pensei que tínhamos conseguido impedir isso. – Muitos anos 

antes, esses mesmos rolamentos tinham falhado e Marvin percebeu, 
quase imediatamente, que os rolamentos fornecidos pelo estoque 
eram entregues com gaiolas de bronze. Substâncias cáusticas e 
bronze não reagem bem. É mais ou menos como chupar uma bala, 
alguma hora ela vai desaparecer.

Na época, a solução foi especificar que este rolamento nunca devia 
ser fornecido com uma gaiola de bronze, apenas aço.

- Parece que não.
- Como elas acabaram lá?
- Fizeram uma chamada há algumas semanas.
- Então era isso que estava no estoque?
Silêncio. 
- Ok, Marv, eu vou dar uma olhada, obrigado.
De volta ao seu escritório, Sam entrou no CMMS, encontrou a 

peneira vibratória na hierarquia. Em negrito e caixa alta na lista de 
materiais, estava a observação para que se utilizassem apenas 
rolamentos com gaiolas de aço (na verdade, identificados pelo 
fabricante).

Sam foi para a tela de listagem do estoque e procurou o rolamen-
to. Transações recentes mostraram um envio recebido do fornece-
dor para levar o inventário de volta aos níveis corretos de estoque. 
Sam foi para o módulo de compra e encontrou a ordem de compra 
para os rolamentos e um monte de outras coisas, de um dos 
fornecedores de transmissão de força locais. Não havia nenhum 
fabricante específico de rolamentos identificado.

Durante a reunião de produção da manhã, o gerente da fábrica de 
celulose explicou que suas perdas de fibras foram maiores do que o 
normal, pois os rolamentos da peneira da máquina de nós haviam 

falhado, novamente, resultando no desvio do tanque de recirculação 
de rejeitos da máquina de nós. O gerente da fábrica olhou para Sam 
buscando uma explicação.

- Parece que a ação que tomamos há um ano ou mais não era a 
solução completa. - Disse Sam olhando ao redor da mesa e fazendo 
contato visual com aqueles que o olhavam. - Tínhamos incluído uma 
observação no registro de ativos de que apenas os rolamentos da 
marca X deveriam ser usados, porque haviam fornecido uma gaiola 
de aço e não uma gaiola de bronze, que, como você sabe, 
dissolve-se na presença de uma substância cáustica. A suposição, 
ruim, obviamente, era de que quem trabalhasse com a substituição 
dos rolamentos por qualquer motivo verificaria o registro de ativos 
no Sistema Computadorizado de Administração da Manutenção 
antes de realizar o trabalho, e encontraria esta observação.

- A outra suposição, também errada, era de que o pedido do 
armazém para reabastecimento especificasse o fabricante, para que 
o departamento de compras pudesse solicitar especificamente uma 
marca. Isso não aconteceu. - Sam continuou. - Parece que temos 
alguns problemas de treinamento, talvez uma questão cultural, e 
vou acompanhar isso pessoalmente, mas também irei certificar que 
isso seja inserido no LTA (programa Análise de Tempo Perdido- 
usado para análise da causa raiz na fábrica). 

Olhando para o gerente da fábrica de celulose, Sam disse: 
- Sinto muito que as nossas perdas de fibras tenham sido altas 

como resultado dessa falha, e espero que isso não tenha consequ-
ências futuras. Estou feliz por nós não termos sofrido nenhum 
período de inatividade, embora possamos imaginar que o mesmo 
erro poderia ter sido cometido em equipamentos críticos. 

- Por enquanto é o suficiente, Sam - disse o gerente de fábrica – 
nos informe sobre qualquer progresso feito.

Sam aprendeu que, normalmente, durante as chamadas, poucos 
mecânicos consultavam o Sistema Computadorizado de Administra-
ção da Manutenção para procurar informações sobre os equipamen-
tos em questão. Eles simplesmente começavam o trabalho, neste 
caso desmontando a cesta da peneira para chegar aos rolamentos, 
usando os restos do rolamento para identificar o número da peça 
(número do rolamento) e buscando  substitutos diretamente no 
estoque. 

Sam aprendeu que, embora houvesse uma observação no registro 
de ativos, não havia nenhuma observação correspondente no 
registro de inventário do rolamento indicando uma preferência por 
fabricante.

Sam determinou que a tecnologia (o Sistema Computadorizado de 
Administração da Manutenção) daria suporte a todos esses 
requisitos e outros; no entanto, o processo de negócio definido era 
simplesmente errado e incompleto, e a cultura não havia se ajustado 
aos novos processos e tecnologias corretos. 

Como de costume, um acompanhamento foi necessário, mas não 
havia sido realizado. Uma lição foi aprendida, e agora o aprendizado 
precisava ser aplicado.



Sam, o técnico da manutenção, estava no primeiro de muitos passeios 
de rotina diários da fábrica, uma fábrica de celulose de cinco 
máquinas com processo kraft integrado. Ele se dirigiu primeiro para a 
área de massa marrom, sabendo ter havido na noite anterior uma 
chamada para substituir os rolamentos na peneira vibratória de 
rejeitos da máquina de desfazer nós. Ele queria saber mais sobre as 
circunstâncias, antes da reunião das 9h da manhã. A melhor maneira 
de descobrir era visitando o local e pedindo ao Marvin.

Marvin era o Mecânico de Cuidados Básicos (BCM) da área. Cada 
área de operação na fábrica tinha um mecânico em tempo integral 

que se responsabilizava por monitorar a condição do equipamento e 
refinar o desempenho quando aplicável, ajustando, por exemplo, o 
fluxo de água da junta de vedação ou apertando a vedação, trocando 
filtros nos sistemas de ventilação etc. Marvin conhecia cada pedaço 
dos equipamentos em sua área designada melhor do que ninguém na 
fábrica, e havia outras pessoas como ele em cada área.

- Bom dia, Marvin - Sam disse enquanto se aproximava de Marvin 
no elevador da massa marrom. - Ouvi dizer que você teve um 
problema ontem à noite.

- Você ouviu certo. Marvin respondeu, vendo se Sam olharia para 
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melhoria da confiabilidade dos 

ativos. Ele pode ser contatado no 
e-mail john.yolton@skf.com.
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