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O modelo SKF para cálculo do 
momento de atrito
O atrito do rolamento não é constante e depende 
de determinados fenômenos tribológicos que 
ocorrem no filme lubrificante entre os elementos 
rolantes, as pistas e as gaiolas.

O diagrama 1 mostra a mudança do atrito, 
como uma função da velocidade, em um rola-
mento com um determinado lubrificante.  
Quatro zonas podem ser identificadas:

• Zona 1 – Condição de lubrificação de camada 
limite na qual somente as asperezas trans-
portam a carga e, por isso, o atrito entre as 
superfícies móveis é alta.

• Zona 2 – Condição de lubrificação mista na 
qual o filme de óleo de separação transporta 
a carga, com poucas asperezas no contato, e 
por isso o atrito diminui.

• Zona 3 – Condição de lubrificação de filme 
completo na qual o filme lubrificante trans-
porta a carga, mas com mais perdas de 
viscosidade, e por isso o atrito aumenta.

• Zona 4 – Lubrificação de filme completo com 
efeitos térmicos e de esgotamento na qual os 
fatores de redução de aquecimento por cisa-
lhamento de entrada e reabastecimento cine-
mático compensam parcialmente as perdas 
de viscosidade e, por isso, o atrito é 
contrabalanceado.

Diagrama 1

Momento de atrito do rolamento como uma função da velocidade ou da viscosidade
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Atrito

Para calcular o momento de atrito total de um 
rolamento, as seguintes fontes e seus efeitos 
tribológicos devem ser levados em 
consideração:

• o momento de atrito e os eventuais efeitos do 
esgotamento em alta velocidade e do aqueci-
mento por cisalhamento de entrada

• o momento de atrito deslizante e o respectivo 
efeito sobre a qualidade da lubrificação

• o momento de atrito da(s) vedação(ões)
• o momento de atrito das perdas por arrasto, 

agitação, espirramento, etc.

O modelo SKF para calcular o momento de 
atrito se aproxima do comportamento real do 
rolamento, pois considera todas as áreas de 
contato, alterações de projeto e melhorias feitas 
nos rolamentos SKF, incluindo influências inter-
nas e externas.

O modelo SKF para cálculo do momento de 
atrito usa

M = Mrr + Msl + Mvedação + Marrasto

onde
M   = momento de atrito total
Mrr   = momento de atrito por rolagem
Msl   = momento de atrito deslizante   

 († página 5)
Mvedação= momento de atrito das vedações  

 († página 11)
Marrasto = momento de atrito das perdas por  

 arrasto, agitação, espirramento, etc.  
 († página 12)

O modelo SKF é derivado dos mais avançados 
modelos computacionais desenvolvidos pela 
SKF. Ele é adequado para rolamentos lubrifica-
dos com graxa ou óleo e foi desenvolvido para 
proporcionar valores de referência aproximados 
nas seguintes condições de aplicação:

• lubrificação a graxa:
 – somente condições de estado estacionário 
(após várias horas de funcionamento)

 – graxa de sabão de lítio com óleo mineral
 – volume livre do rolamento preenchido 
aproximadamente 30%. 

 – temperatura ambiente 20 °C (70 °F) ou 
superior

• lubrificação a óleo: 

 – banho de óleo, lubrificação ar-óleo ou por 
jato de óleo

 – faixa de viscosidade de 2 a 500 mm2/s
• cargas iguais ou maiores que a carga mínima 

recomendada
• cargas constantes em magnitude e direção
• folga operacional normal
• velocidade constante, abaixo das classifica-

ções de velocidade
• o rolamento não excede os limites de 

desalinhamento

Para rolamentos pareados, o momento de atrito 
pode ser calculado separadamente para cada 
rolamento, e os resultados, reunidos. A carga 
radial é dividida por igual pelos dois rolamentos; 
a carga axial é compartilhada de acordo com o 
arranjo de rolamentos.

OBSERVAÇÃO: As fórmulas fornecidas nesta 
seção levam a cálculos bastante complexos. 
Portanto, a SKF recomenda calcular o momento 
de atrito utilizando as ferramentas disponíveis 
on-line em skf.com/bearingcalculator.

Momento de atrito

O momento de atrito pode ser estimado 
usando-se:

Mrr = fish frs Grr (n n)0,6

onde
Mrr = momento de rolagem [Nmm]
fish = fator de redução do aquecimento por 

cisalhamento de entrada
frs = fator de redução de esgotamento/

reabastecimento cinemático 
(† página 4)

Grr = variável († tabela 1, página 6), 
dependendo do:

• tipo do rolamento 
• o diâmetro médio do rolamento 

dm [mm ] = 0,5 (d + D) 
• a carga radial Fr [N] 
• a carga axial Fa [N]

n = velocidade de rotação [rpm]
n = viscosidade operacional real do óleo ou 

do óleo-base da graxa [mm2/s] 

2

http://skf.com/bearingcalculator


1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0,40 0,8 1,2 1,6 2,0

fish

(n dm)
1,28

  

¥ 10
9

n
0,64

Fluxo reverso

O modelo SKF para cálculo do momento de atrito

Fator de redução do aquecimento por 
cisalhamento de entrada

Uma fração da quantidade total de óleo dentro 
de um rolamento passa pela área de contato; 
apenas uma pequena quantidade é necessária 
para formar um filme hidrodinâmico. Portanto, 
parte do óleo próximo à área de contato é rejei-
tada e produz um fluxo reverso († fig. 1). Esse 
fluxo reverso produz um cisalhamento no lubri-
ficante e gera calor, o qual diminui a viscosidade 
do óleo e reduz a espessura do filme e o atrito 
rolante. 

Para o efeito descrito acima, o fator de redu-
ção do aquecimento por cisalhamento de 
entrada pode ser estimado, utilizando-se

 1
fish = JJJJJJJJJJJJKLL
 1 + 1,84 ¥ 10–9 (n dm)1,28

 n
0,64

onde
fish = fator de redução do aquecimento por 

cisalhamento de entrada 
(† diagrama 2)

n = velocidade de rotação [rpm]
dm = diâmetro médio do rolamento [mm] 

= 0,5 (d + D)
n = viscosidade operacional real do óleo ou 

do óleo-base da graxa [mm2/s] 

Fig. 1

Diagrama 2

Fator de redução do aquecimento por cisalhamento de 
entrada fish
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Atrito

Fator de redução por esgotamento/
reabastecimento cinemático

Para lubrificação por ar-óleo, jato de óleo, por 
banho de óleo de nível baixo (por exemplo, nível 
de óleo H menor do que o centro do elemento 
de rolagem mais baixo) e métodos de lubrificação 
com graxa, a sobrerrolagem contínua desloca o 
excesso de lubrificante das pistas. Nas aplica-
ções em que a viscosidade ou as velocidades são 
altas, o lubrificante pode não ter tempo suficiente 
para reabastecer as pistas, causando um efeito 
de "esgotamento cinemático". O esgotamento 
cinemático reduz a espessura do filme hidrodi-
nâmico (diminuindo o valor de k) e o atrito 
rolante.  

Para os tipos de método de lubrificação des-
critos acima, o fator de redução por esgota-
mento/reabastecimento cinemático pode ser 
estimado usando-se

frs = 1

e
Krs n n (d + D)

Kz

2 (D – d)

onde
frs = fator de redução por esgotamento/

reabastecimento cinemático
e = base do logaritmo natural  

≈ 2,718
Krs = constante de reabastecimento/

esgotamento:
 =  3 ¥ 10–8 lubrificação por banho de óleo 

e jato de óleo de nível baixo
 =  6 ¥ 10–8 lubrificação a óleo e ar-óleo
KZ = constante geométrica relacionada ao 

tipo de rolamento († tabela 4, 
página 14)

n = viscosidade operacional real do óleo ou 
do óleo-base da graxa [mm2/s]

n = velocidade de rotação [rpm]
d = diâmetro do furo do rolamento [mm]
d = diâmetro externo do rolamento [mm]
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O modelo SKF para cálculo do momento de atrito

Momento de atrito deslizante

O momento de atrito deslizante pode ser calcu-
lado usando-se:

Msl = Gsl μsl

onde 
Msl = momento de atrito deslizante [Nmm]
Gsl = variável († tabela 1, página 6), 

dependendo de:
• tipo do rolamento 
• o diâmetro médio do rolamento dm 

[mm] = 0,5 (d + D)  
• a carga radial Fr [N] 
• a carga axial Fa [N] 

μsl = coeficiente de atrito deslizante

Efeito da lubrificação no atrito deslizante

O coeficiente de atrito deslizante para condições 
de filme completo e lubrificação mista pode ser 
estimado usando-se

μsl = fbl μbl + (1 – fbl) μEHL

onde
μsl = coeficiente de atrito deslizante
fbl =  fator de ponderação para o coeficiente 

de atrito deslizante 

 1
= JJJJJJJLL
 e2,6 ¥ 10–8 (n n)1,4 dm

  († diagrama 3)
e = base do logaritmo natural ≈ 2,718
n = velocidade de rotação [rpm]
n = viscosidade operacional real do óleo ou 

do óleo-base da graxa [mm2/s] 
dm = diâmetro médio do rolamento [mm] 

= 0,5 (d + D)
μbl = constante dependendo do movimento: 

= 0,12 para n ≠ 0 
=0,15 para n = 0  
(cálculo do torque inicial)

μEHL = coeficiente de atrito deslizante para 
condições de filme completo 

Valores para μEHL são: 
• 0,02 para rolamentos de rolos 

cilíndricos 
• 0,002 para rolamentos de rolos 

cônicos 
Outros rolamentos 
• 0,05 para lubrificação com óleos 

minerais 
• 0,04 para lubrificação com óleos 

sintéticos 
• 0,1 para lubrificação com fluidos de 

transmissão

O diagrama 3 mostra a influência das condi-
ções de lubrificação no fator de ponderação para 
o coeficiente de atrito deslizante:

• Para a lubrificação de filme completo (corres-
pondendo a valores altos de k), o valor de fbl 
tende a zero.

• Para lubrificação mista, que ocorre quando a 
viscosidade do lubrificante ou a velocidade do 
rolamento é baixa, o valor de fbl tende a 1, 
pois ocorre contato entre as asperezas e o 
atrito aumenta.

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
10
6

10
5

10
7

10
8

fbl

(n n)
1,4
dm

Diagrama 3

Fator de ponderação fbl =  para o coeficiente 
de atrito deslizante

5



Atrito

Tabela 1a

Variáveis geométricas e dependentes da carga variáveis para momentos de atrito rolante e deslizante – rolamentos radiais

Tipo de rolamento Variável de atrito rolante Variável de atrito deslizante
 Grr Gsl

Rolamentos rígidos de esferas quando Fa = 0 quando Fa = 0

Grr = R1 dm
1,96 Fr

0,54 Gsl = S1 dm
-0,26 Fr

5/3

quando Fa > 0 quando Fa > 0
 

q
 R2

 
w
0,54

Grr = R1 dm
1,96   Fr + JJK Fa

 < sen aF z

 
q
 S2 dm

1,5 
w
1/3

Gsl = S1 dm
–0,145   Fr

5 + JJJK Fa
4

 < sen aF z

aF = 24,6 1Fa/C02
0,24 [°]

Rolamentos de esferas de contato angular1) Grr = R1 dm
1,97 3Fr + Fg + R2 Fa4

0,54 Gsl = S1 dm
0,26 31Fr + Fg2

4/3 + S2 Fa
4/3
4

Fg = R3 dm
4 n2 Fg = S3 dm

4 n2

Rolamentos de esferas de quatro pontos  
de contato

Grr = R1 dm
1,97 3Fr + Fg + R2 Fa4

0,54 Gsl = S1 dm
0,26 31Fr + Fg2

4/3 + S2 Fa
4/3
4

Fg = R3 dm
4 n2 Fg = S3 dm

4 n2

Rolamentos autocompensadores de esferas Grr = R1 dm
2 3Fr + Fg + R2 Fa4

0,54 Gsl = S1 dm
–0,12 31Fr + Fg2

4/3 + S2 Fa
4/3
4

Fg = R3 dm
3,5 n2 Fg = S3 dm

3,5 n2

Rolamentos de rolos cilíndricos Grr = R1 dm
2,41 Fr

0,31 Gsl = S1 dm
0,9 Fa + S2 dm Fr

Rolamentos de rolos cônicos1) Grr = R1 dm
2,38 1Fr + R2 Y Fa2

0,31 Gsl = S1 dm
0,82 1Fr + S2 Y Fa2

Para o fator de carga axial Y para rolamentos de 
uma carreira, † tabelas de produto

Rolamentos autocompensadores de rolos Grr.e = R1 dm
1,85 1Fr + R2 Fa2

0,54 Gsl.e = S1 dm
0,25 1Fr

4 + S2 Fa
4
2
1/3

Grr.l = R3 dm
2,3 1Fr + R4 Fa2

0,31 Gsl.l = S3 dm
0,94 1Fr

3 + S4 Fa
3
2
1/3

quando Grr.e < Grr.l quando Gsl.e < Gsl.l

Grr = Grr.e Gsl = Gsl.e

caso contrário caso contrário

Grr = Grr.l Gsl = Gsl.l

Rolamentos de rolos toroidais CARB quando Fr < 1R2
1,85 dm

0,78/R1
1,85
2
2,35 quando Fr < 1S2 dm

1,24/S12
1,5

Grr = R1 dm
1,97 Fr

0,54 Gsl = S1 dm
–0,19 Fr

5/3

caso contrário caso contrário

Grr = R2 dm
2,37 Fr

0,31 Gsl = S2 dm
1,05 Fr

As constantes geométricas R e S estão listadas na tabela 2, começando na página 8.
Ambas as cargas, Fr e Fa são sempre consideradas positivas.
1) O valor a ser usado para Fa é a carga axial externa.
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O modelo SKF para cálculo do momento de atrito

Tabela 1b

Variáveis dependentes da geometria e da carga para momentos de atrito rolante e deslizante – rolamentos axiais

Tipo de rolamento Variável de atrito rolante Variável de atrito deslizante
 Grr Gsl

Rolamentos axiais de esferas Grr = R1 dm
1,83 Fa

0,54 Gsl = S1 dm
0,05 Fa

4/3

Rolamentos axiais de rolos cilíndricos Grr = R1 dm
2,38 Fa

0,31 Gsl = S1 dm
0,62 Fa

Rolamentos axiais autocompensadores  
de rolos

Grr.e = R1 dm
1,96 (Fr + R2 Fa)

0,54 Gsl.e = S1 dm
–0,35 (Fr

5/3 + S2 Fa
5/3
)

Grr.l = R3 dm
2,39 (Fr + R4 Fa)

0,31 Gsl.l = S3 dm
0,89 (Fr + Fa)

quando Grr.e < Grr.l quando Gsl.e < Gsl.l

Grr = Grr.e Gsr = Gsl.e

caso contrário caso contrário

Grr = Grr.l Gsr = Gsl.l

Gf = S4 dm
0,76 (Fr + S5 Fa)

 Gf
Gsl = Gsr + JJJJJKKK
 e10–6

 (n n)1,4 dm

Tabela 2

Constantes geométricas para momentos de atrito rolante e deslizante

Tipo de rolamento Constantes geométricas para  
momentos de atrito momentos de atrito deslizante

 R1 R2 R3 S1 S2 S3

Rolamentos rígidos de esferas († tabela 2a) († tabela 2a)

Rolamentos de esferas de contato angular
– de uma carreira e 40° 

Série 72 B(E) 4,33 ¥ 10–7 2,02 2,44 ¥ 10-12 1,82 ¥ 10-2 0,71 2,44 ¥ 10-12

Série 73 B(E) 4,54 ¥ 10–7 2,02 1,84 ¥ 10-12 1,64 ¥ 10-2 0,71 1,84 ¥ 10-12

– de uma carreira e 25°
Série 72 AC 3,58 ¥ 10–7 3,64 3,55 ¥ 10-12 1,14 ¥ 10-2 1,55 3,55 ¥ 10-12

Série 73 AC 3,48 ¥ 10–7 3,64 1,66 ¥ 10-12 9,85 ¥ 10-3 1,55 1,66 ¥ 10-12

– todos os outros de uma carreira 5,03 ¥ 10–7 1,97 1,90 ¥ 10–12 1,30 ¥ 10–2 0,68 1,91 ¥ 10–12

– de duas carreiras e 30°
Série 32 A 5,18 ¥ 10–7 1,63 4,18 ¥ 10-12 1,08 ¥ 10-2 1,47 4,18 ¥ 10-12

Série 33 A 5,31 ¥ 10–7 1,63 8,83 ¥ 10-13 5,48 ¥ 10-3 1,47 8,83 ¥ 10-13

– todos os outros de duas carreiras 6,34 ¥ 10–7 1,41 7,83 ¥ 10–13 7,56 ¥ 10–3 1,21 7,83 ¥ 10–13

– de quatro pontos de contato 4,78 ¥ 10–7 2,42 1,40 ¥ 10-12 1,20 ¥ 10-2 0,9 1,40 ¥ 10-12

Rolamentos autocompensadores de esferas († tabela 2b) († tabela 2b)

Rolamentos de rolos cilíndricos († tabela 2c) († tabela 2c)

Rolamentos de rolos cônicos († tabela 2d) († tabela 2d)

Rolamentos autocompensadores de rolos († tabela 2e) († tabela 2e)

Rolamentos de rolos toroidais CARB († tabela 2f) († tabela 2f)

Rolamentos axiais de esferas 1,03 ¥ 10-6 1,6 ¥ 10-2

Rolamentos axiais de rolos cilíndricos 2,25 ¥ 10-6 0,154

Rolamentos axiais autocompensadores  
de rolos

(† tabela 2g) († tabela 2g)
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Atrito

Tabela 2a

Constantes geométricas para momentos de atrito rolante e deslizante de rolamentos rígidos de esferas

Séries de rolamentos Constantes geométricas para momentos  
de atrito momentos de atrito deslizante

 R1 R2 S1 S2

Tabela 2b

Constantes geométricas para momentos de atrito rolante e deslizante de rolamentos autocompensadores de esferas

Séries de rolamentos Constantes geométricas para  
momentos de atrito momentos de atrito deslizante

 R1 R2 R3 S1 S2 S3

2, 3 4,4 ¥ 10–7 1,7 2,00 ¥ 10–3 100

42, 43 5,4 ¥ 10–7 0,96 3,00 ¥ 10–3 40

60, 630 4,1 ¥ 10–7 1,7 3,73 ¥ 10–3 14,6
62, 622 3,9 ¥ 10–7 1,7 3,23 ¥ 10–3 36,5
63, 623 3,7 ¥ 10–7 1,7 2,84 ¥ 10–3 92,8

64 3,6 ¥ 10–7 1,7 2,43 ¥ 10–3 198
160, 161 4,3 ¥ 10–7 1,7 4,63 ¥ 10–3 4,25
617, 618, 628, 637, 638 4,7 ¥ 10–7 1,7 6,50 ¥ 10–3 0,78

619, 639 4,3 ¥ 10–7 1,7 4,75 ¥ 10–3 3,6

12 3,25 ¥ 10–7 6,51 2,43 ¥ 10–12 4,36 ¥ 10–3 9,33 2,43 ¥ 10–12

13 3,11 ¥ 10–7 5,76 3,52 ¥ 10–12 5,76 ¥ 10–3 8,03 3,52 ¥ 10–12

22 3,13 ¥ 10–7 5,54 3,12 ¥ 10–12 5,84 ¥ 10–3 6,60 3,12 ¥ 10–12

23 3,11 ¥ 10–7 3,87 5,41 ¥ 10–12 0,01 4,35 5,41 ¥ 10–12

112 3,25 ¥ 10–7 6,16 2,48 ¥ 10–12 4,33 ¥ 10–3 8,44 2,48 ¥ 10–12

130 2,39 ¥ 10–7 5,81 1,10 ¥ 10–12 7,25 ¥ 10–3 7,98 1,10 ¥ 10–12

139 2,44 ¥ 10–7 7,96 5,63 ¥ 10–13 4,51 ¥ 10–3 12,11 5,63 ¥ 10–13
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O modelo SKF para cálculo do momento de atrito

Tabela 2d 

Constantes geométricas para momentos de atrito rolante e deslizante de rolamentos de rolos cônicos

Séries de rolamentos Constantes geométricas para  
momentos de atrito momentos de atrito deslizante

 R1 R2 S1 S2

302 1,76 ¥ 10-6 10,9 0,017 2
303 1,69 ¥ 10-6 10,9 0,017 2
313 (X) 1,84 ¥ 10-6 10,9 0,048 2

320 X 2,38 ¥ 10-6 10,9 0,014 2
322 2,27 ¥ 10-6 10,9 0,018 2
322 B 2,38 ¥ 10-6 10,9 0,026 2

323 2,38 ¥ 10-6 10,9 0,019 2
323 B 2,79 ¥ 10-6 10,9 0,030 2
329 2,31 ¥ 10-6 10,9 0,009 2

330 2,71 ¥ 10-6 11,3 0,010 2
331 2,71 ¥ 10-6 10,9 0,015 2
332 2,71 ¥ 10-6 10,9 0,018 2

LL 1,72 ¥ 10-6 10,9 0,0057 2
L 2,19 ¥ 10-6 10,9 0,0093 2
LM 2,25 ¥ 10-6 10,9 0,011 2

M 2,48 ¥ 10-6 10,9 0,015 2
HM 2,60 ¥ 10-6 10,9 0,020 2
H 2,66 ¥ 10-6 10,9 0,025 2

HH 2,51 ¥ 10-6 10,9 0,027 2

Todos os outros 2,31 ¥ 10-6 10,9 0,019 2

Tabela 2c

Constantes geométricas para momentos de atrito rolante e deslizante de rolamentos de rolos cilíndricos

Séries de rolamentos Constantes geométricas para  
momentos de atrito momentos de atrito deslizante

 R1  S1 S2

Rolamento com gaiola do tipo NU, N, NJ ou NUP

2, 3 1,09 ¥ 10-6 0,16 0,0015
4 1,00 ¥ 10-6 0,16 0,0015
10 1,12 ¥ 10-6 0,17 0,0015

12, 20 1,23 ¥ 10-6 0,16 0,0015
22 1,40 ¥ 10-6 0,16 0,0015
23 1,48 ¥ 10-6 0,16 0,0015

Rolamentos de alta capacidade com gaiola dos modelos NCF .. ECJB, RN .. ECJB, NJF .. ECJA, RNU .. ECJA ou NUH .. Design 
ECMH

22 1,54 ¥ 10-6 0,16 0,0015
23 1,63 ¥ 10-6 0,16 0,0015

Rolamentos com conjunto completo de rolos do modelo NCF, NJG, NNCL, NNCF, NNC ou NNF

Todas as séries 2,13 ¥ 10-6 0,16 0,0015
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Atrito

Tabela 2f

Constantes geométricas para momentos de atrito rolante e deslizante dos rolamentos de rolos toroidais CARB, com gaiola

Séries de rolamentos Constantes geométricas  
para momentos de atrito momentos de atrito deslizante

 R1 R2 S1 S2

Tabela 2g

Constantes geométricas para momentos de atrito rolante e deslizante dos rolamentos axiais autocompensadores de rolos

Séries de rolamentos Constantes geométricas  
para momentos de atrito momentos de atrito deslizante

 R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4 S5

Tabela 2e

Constantes geométricas para momentos de atrito rolante e deslizante de rolamentos autocompensadores de rolos

Séries de rolamentos Constantes geométricas  
para momentos de atrito momentos de atrito deslizante

 R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4

213 E, 222 E 1,6 ¥ 10–6 5,84 2,81 ¥ 10–6 5,8 3,62 ¥ 10–3 508 8,8 ¥ 10–3 117
222 2,0 ¥ 10–6 5,54 2,92 ¥ 10–6 5,5 5,10 ¥ 10–3 414 9,7 ¥ 10–3 100
223 1,7 ¥ 10–6 4,1 3,13 ¥ 10–6 4,05 6,92 ¥ 10–3 124 1,7 ¥ 10–2 41

223 E 1,6 ¥ 10–6 4,1 3,14 ¥ 10–6 4,05 6,23 ¥ 10–3 124 1,7 ¥ 10–2 41
230 2,4 ¥ 10–6 6,44 3,76 ¥ 10–6 6,4 4,13 ¥ 10–3 755 1,1 ¥ 10–2 160
231 2,4 ¥ 10–6 4,7 4,04 ¥ 10–6 4,72 6,70 ¥ 10–3 231 1,7 ¥ 10–2 65

232 2,3 ¥ 10–6 4,1 4,00 ¥ 10–6 4,05 8,66 ¥ 10–3 126 2,1 ¥ 10–2 41
238 3,1 ¥ 10–6 12,1 3,82 ¥ 10–6 12 1,74 ¥ 10–3 9 495 5,9 ¥ 10–3 1 057
239 2,7 ¥ 10–6 8,53 3,87 ¥ 10–6 8,47 2,77 ¥ 10–3 2 330 8,5 ¥ 10–3 371

240 2,9 ¥ 10–6 4,87 4,78 ¥ 10–6 4,84 6,95 ¥ 10–3 240 2,1 ¥ 10–2 68
241 2,6 ¥ 10–6 3,8 4,79 ¥ 10–6 3,7 1,00 ¥ 10–2 86,7 2,9 ¥ 10–2 31
248 3,8 ¥ 10–6 9,4 5,09 ¥ 10–6 9,3 2,80 ¥ 10–3 3 415 1,2 ¥ 10–2 486

249 3,0 ¥ 10–6 6,67 5,09 ¥ 10–6 6,62 3,90 ¥ 10–3 887 1,7 ¥ 10–2 180

C 22 1,17 ¥ 10–6 2,08 ¥ 10–6 1,32 ¥ 10–3 0,8 ¥ 10–2

C 23 1,20 ¥ 10–6 2,28 ¥ 10–6 1,24 ¥ 10–3 0,9 ¥ 10–2

C 30 1,40 ¥ 10–6 2,59 ¥ 10–6 1,58 ¥ 10–3 1,0 ¥ 10–2

C 31 1,37 ¥ 10–6 2,77 ¥ 10–6 1,30 ¥ 10–3 1,1 ¥ 10–2

C 32 1,33 ¥ 10–6 2,63 ¥ 10–6 1,31 ¥ 10–3 1,1 ¥ 10–2

C 39 1,45 ¥ 10–6 2,55 ¥ 10–6 1,84 ¥ 10–3 1,0 ¥ 10–2

C 40 1,53 ¥ 10–6 3,15 ¥ 10–6 1,50 ¥ 10–3 1,3 ¥ 10–2

C 41 1,49 ¥ 10–6 3,11 ¥ 10–6 1,32 ¥ 10–3 1,3 ¥ 10–2

C 49 1,49 ¥ 10–6 3,24 ¥ 10–6 1,39 ¥ 10–3 1,5 ¥ 10–2

C 59 1,77 ¥ 10–6 3,81 ¥ 10–6 1,80 ¥ 10–3 1,8 ¥ 10–2

C 60 1,83 ¥ 10–6 5,22 ¥ 10–6 1,17 ¥ 10–3 2,8 ¥ 10–2

C 69 1,85 ¥ 10–6 4,53 ¥ 10–6 1,61 ¥ 10–3 2,3 ¥ 10–2

292 1,32 ¥ 10–6 1,57 1,97 ¥ 10–6 3,21 4,53 ¥ 10–3 0,26 0,02 0,1 0,6
292 E 1,32 ¥ 10–6 1,65 2,09 ¥ 10–6 2,92 5,98 ¥ 10–3 0,23 0,03 0,17 0,56

293 1,39 ¥ 10–6 1,66 1,96 ¥ 10–6 3,23 5,52 ¥ 10–3 0,25 0,02 0,1 0,6
293 E 1,16 ¥ 10–6 1,64 2,00 ¥ 10–6 3,04 4,26 ¥ 10–3 0,23 0,025 0,15 0,58
294 E 1,25 ¥ 10–6 1,67 2,15 ¥ 10–6 2,86 6,42 ¥ 10–3 0,21 0,04 0,2 0,54
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O modelo SKF para cálculo do momento de atrito

Momento de atrito das vedações

Quando os rolamentos são dotados de vedações 
de contato, as perdas por atrito das vedações 
podem exceder aquelas geradas pelo rola-
mento. O momento de atrito das vedações de 
rolamentos vedados em ambos os lados pode 
ser estimado utilizando-se

Mvedação = KS1 ds
b + KS2

onde
Mvedação =  momento de atrito das vedações 

[Nmm]
KS1 =  constante († tabela 3), dependendo 

do: 
• o tipo de vedação 
• o tipo e o tamanho do rolamento

ds =  diâmetro da superfície de apoio da 
vedação [mm] († tabela 3) 

b =  expoente († tabela 3), dependendo 
do:

• o tipo de vedação
• tipo do rolamento

KS2 =  constante († tabela 3), dependendo 
do: 

• o tipo de vedação
• o tipo e o tamanho do rolamento

Nos casos em que houver apenas uma vedação, 
o atrito gerado é de 0,5 Mvedação.

Para rolamentos rígidos de esferas com veda-
ções RSL e D > 25 mm, use o valor calculado de 
Mvedação, não importa se há uma ou duas 
vedações.

Tabela 3

Momento de atrito da vedação: Expoente e constantes

Tipo de vedação Diâmetro externo do 
rolamento [mm]

Expoente e constantes Diâmetro da 
superfície de apoio 
da vedação

Tipo de rolamento

D b KS1 KS2 ds
1)

 acima de incl.     

Vedações RSL
Rolamentos rígidos de esferas – 25 0 0 0 d2

25 52 2,25 0,0018 0 d2

Vedações RSH
Rolamentos rígidos de esferas – 52 2,25 0,028 2 d2

Vedações RS1
Rolamentos rígidos de esferas – 62 2,25 0,023 2 d1, d2

62 80 2,25 0,018 20 d1, d2
80 100 2,25 0,018 15 d1, d2
100 2,25 0,018 0 d1, d2

Rolamentos de esferas de contato angular 30 120 2 0,014 10 d1

Rolamentos autocompensadores de esferas 30 125 2 0,014 10 d2

Vedações LS
Rolamentos de rolos cilíndricos 42 360 2 0,032 50 E

Vedações CS, CS2 e CS5
Rolamentos autocompensadores de rolos 62 300 2 0,057 50 d2

Rolamentos de rolos toroidais CARB 42 340 2 0,057 50 d2

1) Designação de dimensão listada nas tabelas de produtos
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Atrito

Perdas por arrasto

Os rolamentos lubrificados por meio do método 
do banho de óleo são parcialmente ou, em situ-
ações especiais, completamente submersos. As 
perdas por arraste que ocorrem quando o rola-
mento está girando em um banho de óleo con-
tribuem para o momento de atrito total e não 
devem ser ignoradas. As perdas por arraste não 
são influenciadas apenas pela velocidade do 
rolamento, viscosidade do óleo e nível de óleo, 
mas também pelo tamanho e pela geometria do 
reservatório de óleo. A agitação externa do óleo, 
que pode originar de elementos mecânicos, 
como engrenagens ou cames, bem próximos do 
rolamento, também deve ser levada em 
consideração. 

Perdas por arraste na lubrificação por banho 
de óleo

O modelo SKF para cálculo das perdas por 
arraste na lubrificação por banho de óleo consi-
dera a resistência dos elementos rolantes 
quando em movimento através do óleo e inclui 
os efeitos da viscosidade do óleo. Ele fornece 
resultados com precisão suficiente sob as 
seguintes condições:

O momento de atrito das perdas por arraste em 
rolamentos de esferas pode ser estimado com

         
q n dm

2 ft w
–1,379

Marraste = 0,4 VM Kesfera dm
5 n2 + 1,093 ¥ 10–7 n2 dm

3  JJKK             Rs
         

<
 

n
        
z

O momento de atrito das perdas por arrasto em 
rolamentos de rolos pode ser estimado com

      
q n dm

2 ft  w
–1,379

Marraste = 4 VM Krolo Cw B dm
4 n2 + 1,093 ¥ 10–7 n2 dm

3  JJKK             Rs
      

<
      

n 
         
z

As constantes relacionadas aos elementos 
rolantes são:

 irw Kz (d + D)
Kball = JJJJJK 10–12

 D – D

 KL KZ (d + D)
Kroll = JJJJJK 10–12

 D – D

• O reservatório de óleo é grande. Os efeitos do  
tamanho e a geometria do reservatório ou 
agitação externa do óleo são desprezíveis. 

• O eixo é horizontal. 
• O anel interno gira em uma velocidade cons-

tante. A velocidade não excede a velocidade 
permitida. 

• A viscosidade do óleo está dentro dos limites: 
 – ≤ 500 mm2/s quando o rolamento está 
submerso até metade de seu diâmetro 
externo (nível de óleo H ≤ D/2)

 – ≤ 250 mm2/s quando mais da metade do 
diâmetro externo do rolamento está sub-
mersa (nível de óleo H ≤ D/2)

O nível de óleo H é medido desde o mais baixo 
contato entre a pista do anel externo e dos ele-
mentos rolantes († fig. 2, página 14). A posi-
ção do ponto de contato mais baixo pode ser 
estimada com uma precisão razoável 
usando-se:

• para rolamentos de rolos cônicos: diâmetro 
externo D [mm]

• para todos os outros rolamentos radiais: anel 
externo, diâmetro médio [mm] = 0,5 (D + D1)

12



O modelo SKF para cálculo do momento de atrito

As variáveis e funções usadas nas equações 
para o momento de atrito das perdas por 
arraste são:

Cw = 2,789 ¥ 10–10 lD
3 – 2,786 ¥ 10–4 lD

2 + 0,0195 lD + 0,6439

 KL B
lD = 5 JJ
 dm

 
e sen (0,5 t),  quando 0 ≤ t ≤ p

ft = d
 x 1,  quando p < t < 2 p

Rs = 0,36 dm
2 (t – sen t) fA

 
q 0,6 dm – H w

t = 2 cos–1   JJKLJJ          Quando H ≥ 1,2 dm, use H = 1,2 dm
 

< 0,6 dm 
z

 Kz (D + d)
fA = 0,05 JJKLJL
 D – D

onde
Marraste =  momento de atrito das perdas por 

arraste [Nmm]
VM =  fator de perda por arrasto 

(† diagrama 4, página 14)
B = largura do rolamento [mm]

• para rolamentos de rolos cônicos  
† largura T

• para rolamentos axiais  † altura H
dm = diâmetro médio do rolamento [mm] 

= 0,5 (d + D)
d = diâmetro do furo do rolamento [mm]
d = diâmetro externo do rolamento [mm] 
H =  nível de óleo († fig. 2, página 14) 

[mm]
irw = número de carreiras de esferas
KZ =  constante geométrica relacionada ao 

tipo de rolamento († tabela 4, 
página 14)

KL =  constante geométrica relacionada ao 
tipo de rolamento de rolo 
(† tabela 4, página14)

n = velocidade de rotação [rpm]
n =  viscosidade operacional real do 

lubrificante [mm2/s]
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Atrito
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Perdas por arraste para eixos verticais

O modelo para rolamentos totalmente submer-
sos pode ser usado para calcular um valor apro-
ximado das perdas por arraste para arranjos de 
eixo verticais. O valor obtido para Marraste deve 
ser multiplicado por um fator igual à largura 
(altura) submersa em relação à largura (altura) 
total do rolamento.

Perdas por arraste para lubrificação por jato 
de óleo

Para calcular as perdas por arrasto para o 
método de lubrificação por jato de óleo, use o 
modelo de banho de óleo, com o nível de óleo H 
na metade do diâmetro do elemento rolante 
mais baixo. O valor obtido para Marraste deve ser 
multiplicado por um fator de dois. Natural-
mente, essa aproximação pode variar depen-
dendo da taxa e da direção do fluxo de óleo. No 
entanto, caso se saiba o nível de óleo H quando 
o óleo estiver fluindo e o rolamento estiver 
parado, esse valor pode ser usado diretamente 

Tabela 4

Constantes geométricas KZ e KL

Tipo de rolamento Constantes 
geométricas

 KZ KL

Rolamentos rígidos de esferas
– uma e duas carreiras 3,1 –

Rolamentos de esferas de contato angular
– uma carreira 4,4 –
– de duas carreiras 3,1 –
– de quatro pontos de contato 3,1 –

Rolamentos autocompensadores de esferas 4,8 –

Rolamentos de rolos cilíndricos
– com gaiola 5,1 0,65
– número máximo de rolos 6,2 0,7

Rolamentos de rolos cônicos 6 0,7

Rolamentos autocompensadores de rolos 5,5 0,8

Rolamentos de rolos toroidais CARB
– com gaiola 5,3 0,8
– número máximo de rolos 6 0,75

Rolamentos axiais de esferas 3,8 –

Rolamentos axiais de rolos cilíndricos 4,4 0,43

Rolamentos axiais autocompensadores de 
rolos

5,6 0,581)

1) Somente para rolamentos de montagem única

Diagrama 4

Fator de perda de arrasto VM

Fig. 2
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no cálculo da perda por arraste para obter uma 
estimativa mais precisa. 

Efeitos adicionais no momento de atrito

Efeitos da folga e do desalinhamento no 
atrito

As alterações na folga e/ou no desalinhamento 
em rolamentos influenciam o momento de 
atrito. O modelo considera uma folga operacio-
nal interna normal e um rolamento alinhado. No 
entanto, temperaturas operacionais do rola-
mento elevadas ou altas velocidades podem 
reduzir a folga interna do rolamento, o que pode 
aumentar o atrito. O desalinhamento, geral-
mente, aumenta o atrito. No entanto, para rola-
mentos autocompensadores de esferas, rola-
mentos autocompensadores de rolos, 
rolamentos de rolos toroidais CARB e rolamen-
tos axiais autocompensadores de rolos, o 
aumento correspondente do atrito é 
desprezível.

Efeitos do preenchimento com graxa no atrito

Quando um rolamento acaba de ser lubrificado 
ou relubrificado com a quantidade recomen-
dada de graxa, os valores de atrito obtidos no 
rolamento podem ser muito maiores do que ori-
ginalmente calculado. O efeito pode ser obser-
vado como um aumento na temperatura opera-
cional. O tempo necessário para a diminuição do 
atrito depende da velocidade da aplicação e do 
tempo até que a graxa seja distribuída no 
espaço livre do rolamento. 

Esse efeito pode ser estimado pela multiplica-
ção do momento de atrito por um fator de 2 a 4, 
em que 2 se aplica para rolamentos de séries 
leves (séries estreitas) e 4 para séries pesadas. 

No entanto, após o período de amaciamento, 
os valores do momento de atrito no rolamento 
são semelhantes aos valores dos rolamentos 
lubrificados com óleo, ou ainda mais baixos. 
Rolamentos preenchidos com uma quantidade 
excessiva de graxa poderão apresentar valores 
de atrito mais altos. 

O modelo SKF para cálculo do momento de 
atrito

Informações adicionais sobre rolamentos 
híbridos
Devido à menor densidade do material, os 
elementos rolantes feitos de nitreto de silício 
geram forças centrífugas mais baixas em 
comparação com elementos rolantes feitos de 
aço. Juntamente com as propriedades de 
tribologia de rolamentos híbridos, isso resulta 
em temperaturas operacionais mais baixas, 
especificamente em altas velocidades.

     O momento de atrito de um rolamento 
híbrido é um pouco menor do que o do 
rolamento inteiramente de aço equivalente. 
Para calcular o momento de atrito de um 
rolamento híbrido operando em velocidades 
abaixo da velocidade de referência ajustada e 
abaixo da velocidade-limite, use o valor do 
rolamento inteiramente de aço equivalente. 
Para obter um cálculo mais preciso do momento 
de atrito, entre em contato com o serviço de 
engenharia de aplicação SKF.
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