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Montando o rolamento de rolos toroidais CARB em um cilindro Yankee usando o método SKF Drive-up

A importância da gestão adequada 
da montagem e dos armazéns
Na minha experiência trabalhando com fábricas em todo o mundo, 
já vi muitos problemas causados pela montagem mal feita de 
rolamentos. Como acertar isso é tão importante, tenho certeza de 
que esta edição das Práticas de Papel e Celulose SKF, que cobre 
métodos de montagem simples, rápidos e precisos, deverá ser 
interessante para muitos de nossos leitores.

A montagem, é claro, não é a única coisa que precisamos acertar se 
quisermos que nossos rolamentos atinjam seu potencial de vida útil. Um 
rolamento apropriado para o trabalho precisa primeiro ser escolhido e, 
uma vez montado, precisa ser devidamente lubrificado e monitorado.
É importantíssimo montar e lubrificar os rolamentos da maneira certa 
para a confiabilidade das máquinas. Até agora, presumimos que os 
rolamentos e lubrificantes que são usados estejam em boas condições. 

Infelizmente, alguns rolamentos nunca chegam à fase de montagem. 
Muitas vezes isso ocorre porque eles são danificados enquanto estão em 
armazéns de fábrica. Isso acontece com mais frequência do que você 
imagina e pode levar a inconvenientes e despesas significativas. Pior ainda 
é quando os rolamentos ou lubrificantes têm “falhas ocultas” e apenas as 
descobrimos após a instalação. Para ajudar os nossos leitores a evitarem 
isso, estou escrevendo um artigo sobre o armazenamento de rolamentos, 
e os lubrificantes aparecerão na próxima edição deste boletim.



Exemplo:

Cansado desses métodos antigos, imprecisos e demorados?

Fig. 1 Deslocamento axial da luva do adaptador 
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Método SKF Drive-up e 
SensorMount

Na primeira edição das Práticas de Papel e Celulose SKF vimos que 
o método mais comum para obter o ajuste apertado correto do 
rolamento em seu assento, o método de redução da folga radial 
com calibradores de folga, leva tempo e pode levar a ajustes 
inadequados. O método é demorado porque o operador deve 
colocar os rolos em sua posição de equilíbrio e medir a folga várias 
vezes enquanto o rolamento é acionado para seu assento cônico. 
Ele pode levar a ajustes inadequados porque o método se baseia na 
“intuição” do técnico.

Há outros métodos de montagem antigos, tais como a medição da guia 
axial, mas, independentemente de como o acionamento seja controlado, eles 
sempre tiveram um grande problema, isto é, a posição inicial da guia axial. 
Aprendi a encontrar a posição inicial martelando a chave porca. Quando 
havia um verdadeiro ajuste interferente, o som se tornava mais metálico. 
Para rolamentos montados em assento cônico, também podemos empurrar 
o rolamento com força suficiente ao longo de seu assento, até que ele bata 
contra o assento. Aqui, mais uma vez, a posição inicial dependia do som.
Outro problema era como controlar o acionamento se uma porca hidráulica 
fosse usada para empurrar o rolamento ao longo do cone. Às vezes era 
difícil medir o deslocamento axial do anel interno do rolamento ao longo de 
seu assento. Se pudéssemos usar um outro método, tal como o método do 
calibrador de folga, nunca conseguiríamos montar um rolamento em seu 
assento cônico controlando o deslocamento axial.
Em alguns casos, um calibrador de folgas não podia ser usado, pois a altura 
da seção do rolamento era pequena, ele estava parcialmente escondido pela 
porca hidráulica e estava montado num mancal cego. A única opção era 
controlar a guia axial. Várias soluções improvisadas foram usadas, tais como 
a soldagem de uma tira de metal no pistão da porca hidráulica. Um 
calibrador com display sobre um suporte magnético indicaria o deslocamen-
to do pistão e, assim, o deslocamento axial do anel interno.
Para saber se o acionamento estava correto sem se conhecer a posição 
inicial, a única maneira era medir a folga radial do rolamento antes de 
colocar a porca hidráulica. Em seguida, o rolamento era acionado até seu 
assento para cerca de metade ou menos da guia axial desejada. Subsequen-
temente, a porca hidráulica era removida para que fosse possível medir a 
folga radial novamente. Sabendo a redução da folga obtida, era fácil saber 
quanto mais de acionamento era necessário para obter o ajuste apertado 
correto.

De acordo com o Catálogo Geral da SKF, um 23080 CACK W33 tem 
uma redução de folga radial variando de 0,170 a 0,230 mm. Isso 
corresponde a uma guia axial entre 2,6 e 3,6 mm. O rolamento tem 
uma folga radial de 0,400 mm antes do acionamento e queremos 
uma redução da folga de 0,200 mm. Isso significa que nós queremos 
0,200 x 3,6/0,230 = 3,13 mm de guia.

Coloque o rolamento em seu assento cônico, verifique a folga radial, 
aperte firmemente a porca hidráulica e bombeie óleo na porca 
enquanto controla a guia axial. A Fig. 1 mostra um caso em que é 
seguido o deslocamento axial da luva de fixação sob o rolamento. 
Depois de uma guia axial de 1,5 mm, a porca é desmontada e a folga 
é verificada: 0,050 mm de redução da folga em vez do 1,5 x 
0,230/3,6 = 0,095 mm estimado. Isso significa que o verdadeiro ponto 
inicial, onde o anel interno começa a se expandir, estava mais longe do 
que o esperado. Há agora 3,6 (0,200 – 0,050)/0,230 = 2,35 mm a 
mais de guia axial necessário para a redução da folga desejada.

Bom, a SKF pode ajudá-lo e quando você começar a usar um método 
moderno, temos certeza de que não vai querer voltar para o antigo. 
Mesmo aqueles que usaram os métodos antigos durante toda a sua 
vida, e que confiam neles, mudam de ideia depois de testar os 
métodos modernos. Há dois deles: o método SKF Drive-up e 
SensorMount.
Vamos começar com o mais fácil, mais rápido e mais moderno: o 
SensorMount



SensorMount
 

Coloque o rolamento em seu assento1 
Parafuse a porca hidráulica no rolamento2 
Conecte o sensor ao dispositivo portátil3 
Conecte a porca hidráulica a uma bomba hidráulica4 
Ligue o dispositivo e zere o indicador5 

ON
0FF CLR MAX

0.450

TMEM 1500
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O rolamento, no momento apenas os de grande porte, está equipado com 
um sensor no anel interno. Isso está conectado a um dispositivo portátil 
que indica um valor que se correlaciona com o ajuste interferente.
Depois verificar e lubrificar as superfícies conjugadas, simplesmente:

O valor exibido é igual à redução da folga interna, em mm, dividido 
pelo furo do rolamento em metros († fig. 2).

Exemplo de um rolamento ZE 24184 ECACK30/C3W33 montado em 
um cilindro de prensa para o qual você deseja ter uma redução de 
folga de 0,210 mm. O diâmetro do rolamento é de 0,420 m. Assim, o 
ajuste interferente correto é obtido quando o indicador mostra 0,50 (= 
0,210 / 0,420). Muito fácil até agora, não é?
Acione o rolamento para o seu assento até que o dispositivo portátil 
indique 0,50, e espere 15 a 20 minutos antes de liberar a pressão do 
óleo na porca hidráulica. Depois disso, corte o fio do sensor, troque a 
porca hidráulica por uma porca de fixação e pronto. Sim, realmente, é 
só isso.
Este método não é influenciado por:

• a experiência e intuição do operador
• o tamanho do rolamento
• o design de eixo (eixo oco ou não)
• as condições das superfícies conjugadas (rugosidade / ligeira 

corrosão por contato etc.) e de sua lubrificação

Nenhum cálculo é necessário, exceto em casos especiais. Recomenda-
mos 0,50 como o valor final exibido.
As figuras 3 a 7 a seguir mostram o SensorMount sendo usado para 
montar rolamentos em rolos pressores sólidos em uma instalação 
Metso na Finlândia.

Fig. 2 SensorMount. Observe que a injeção de óleo entre o rolamento e 
o eixo não é obrigatória.

Fig. 3 Eerikki Makinen, gerente de engenharia de aplicação da SKF da 
Finlândia, explicando o procedimento de montagem do rolamento de 
rolo toroidal CARB com SensorMount

Fig. 4 O dispositivo portátil mostra 0,420 e o técnico da Metso se 
prepara para desligar a bomba de óleo pneumática conectada à porca 
hidráulica HMV.

Fig. 5 0,500, o ajuste interferente correto é obtido e a bomba de óleo 
pneumática é desligada.



Método SKF Drive-up 

Fig. 9 O calibrador com display escondido pelo munhão mostrado na fig. 8 

Fig. 7 Um técnico da Metso corta o cabo do sensor. 
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Fig. 6 Do outro lado, o rolamento de rolo esférico também está 
equipado para ser montado com SensorMount.

Observe que os rolamentos SensorMount têm o prefixo ZE (por ex., ZE 
24184 ECAK30/C3W33) ou ZEB (por ex., ZEB 24184 
ECAK30/C3W33).

Com a versão ZE, o sensor está posicionado no lado do diâmetro menor 
do furo. As Figuras 3 a 7 mostram rolamentos ZE montados direta-
mente em um munhão cônico. O sensor está no lado da porca 
hidráulica, e não do lado do cilindro de prensa. Se o mesmo rolamento 
estivesse montado em uma luva de desmontagem, o lado do menor 
diâmetro do furo do rolamento mais o sensor estaria do lado do cilindro 
de prensa e, portanto, não estaria acessível. Rolamentos com prefixo 
ZEB têm o sensor posicionado no lado do maior diâmetro do furo.
Há alguns itens adicionais que merecem ser mencionados em relação 
ao SensorMount. Primeiro, que os sensores e cabos podem ser 
substituídos ou adicionados, se os rolamentos desmontados forem 
enviados a um centro de retransformação da SKF. Segundo, que o 
dispositivo portátil (SKF TMEM 1500) não é fornecido com os rolamen-
tos.
Como apenas os rolamentos grandes (entre em contato com a SKF 
para saber os tamanhos) podem ser fornecidos com um sensor, eu 
preciso falar sobre o método SKF Drive-up que é adequado para todos 

os rolamentos de rolos toroidais CARB, rolamentos autocompensado-
res de rolos e rolamentos autocompensadores de esferas com furos 
com diâmetros iguais ou maiores que 50 mm.

Não se assuste com as minhas explicações sobre o método SKF 
Drive-up. Ele é simples. Bom, não é tão simples quanto o SensorMou-
nt, mas é muito mais rápido e confiável que o método do calibrador de 
folga. 
Saber como o rolamento está montado, a designação do rolamento, o 
design do eixo (furo e materiais) e o tamanho da porca hidráulica 
permitirá que você obtenha dois valores a partir do software ou tabela 
do acionamento. Um valor é a pressão, o outro é a distância. Por 
exemplo, para um 24184 ECACK30/C3W33 montado em cilindro de 
prensa em um munhão de aço plano cônico, os valores seriam de 
3,62 MPa e 6,24 mm.
Para montar este rolamento:

1 Lubrifique o assento do rolamento
2 Coloque o rolamento em seu assento
3 Parafuse a porca hidráulica no lugar contra o rolamento

Fig. 8 Um rolamento de rolos toroidais CARB, montado com o método 
SKF Drive-up, em um cilindro Yankee em Delipapier, França, em 1999. 
O engenheiro da SKF controla o deslocamento do rolamento axial 
indicado pelo medidor com escala que pode ser visto na fig. 9.



Fig. 11 Ferramentas necessárias para o método SKF Drive-up 

Fig. 10 Ferramentas necessárias para o método SKF Drive-up 

Calibrador com display 

Porca hidráulica HMV .. E

Manômetro

Bomba hidráulica
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4 Conecte a porca hidráulica a uma bomba hidráulica e bombeie até 
que o manômetro indique 3,62 MPa.

5 Em seguida, coloque um calibrador com display na porca hidráulica. 
Ele seguirá o pistão da porca e, assim, o deslocamento axial do 
rolamento

6 Bombeie óleo na porca hidráulica até que o calibrador com display 
indique que o pistão se moveu 6,24 mm. Não solte a pressão do 
óleo na porca por enquanto

7 Agora, a coisa mais importante é fazer uma pausa para o café ou, se 
você tiver colegas antiquados montando um outro rolamento não 
muito longe de você, tentando seguir a redução da folga interna com 
um calibrador de folga, vá lá provocá-los! Depois disso, você poderá 
liberar a pressão do óleo da porca.

Pronto. Você terminou e pode fazer outra coisa, enquanto seus colegas 
ainda estão brincando com o calibrador de folga.
É simples e fácil. A maioria das pessoas que usam o método drive-up 
pela primeira vez fica desconfiada e faz verificações finais das folgas 
radiais com calibradores de folgas, mesmo não sendo necessário.
A pressão do óleo e os deslocamentos da guia estão apresentados em 
tabelas de vários documentos da SKF, mas recomendamos o uso do 
software on-line em www.skf.com/mount/ que é atualizado continua-
mente ou do software do método SKF Drive-up em CD.

Para continuar a seguir o método SKF Drive-up, você precisará dos 
equipamentos a seguir († figuras 10 e 11):

1 uma porca hidráulica
2 uma bomba hidráulica
3 um manômetro apropriado para as condições da montagem
4 um dispositivo de medição do deslocamento axial do rolamento. A 

SKF recomenda um calibrador com display que siga o deslocamento 
do pistão da porca hidráulica.

A ideia é medir o deslocamento axial do rolamento ao longo de seu 
assento cônico de uma forma precisa. A principal dificuldade com os 

métodos antigos era encontrar a posição inicial. O método SKF Drive-up 
dá uma posição inicial confiável.
Aqueles que trocam a vedação do cabeçote do cilindro em motores de 
automóveis usando o método de ajuste do ângulo para os parafusos de 
cabeça do cilindro perceberão rapidamente a semelhança. O método de 
ajuste do ângulo do parafuso é muito mais preciso do que o aperto total 
com uma chave de torque, mas precisa de pré-aperto para remover 
toda a folga. Esse pré-aperto é feito com uma chave de torque e fica, 
em geral, entre 10% e 40% do torque necessário para obter o aperto 
correto. O pré-aperto dá o ponto inicial a partir do qual o deslocamento 
angular da cabeça do parafuso (ou da porca) ocorre. A filosofia do 
método SKF Drive-up é semelhante, já que o pré-aperto é feito para 
encontrar o ponto inicial do deslocamento axial final. O pré-aperto é 
aqui um ligeiro ajuste interferente do rolamento em seu assento devido 
a um deslocamento pré-axial sob uma carga axial predeterminada. 
Acima deste ajuste interferente inicial, a redução da folga interna radial 
pode ser considerada como sendo diretamente proporcional à guia 
axial. O método SKF Drive-up não é novo, o usamos há 20 anos. 
O uso de uma chave de torque (torque na porca de fixação do 
rolamento) para obter a posição inicial não é a melhor solução por duas 
razões:

1 A carga axial, que empurra o rolamento ao longo de seu assento 
cônico, vai depender muito das boas condições do contato entre os 
fios da porca de fixação e a face em contato com o rolamento, mais 
o atrito nessas superfícies de contato. Se a carga axial for criada por 
uma porca hidráulica, tudo isso pode ser esquecido e a carga axial 
dependerá diretamente do tamanho da porca hidráulica e da 
pressão do óleo.

2 Por que perder tempo tentando medir o torque, principalmente em 
grandes porca de fixação, quando a carga axial pode ser revelada 
por meio da medição da pressão do óleo injetado na porca hidráulica 
que que será usada para empurrar o rolamento para o a guia final? 
Conheço algumas pessoas que ainda usam um enorme martelo em 
inocentes porcas de fixação para acionar grandes rolamentos, mas 
isso já é outra história.

A posição inicial no método SKF Drive-up é dada pela pressão do óleo 
injetado em uma porca hidráulica HMV da SKF. A pressão do óleo é 
bastante baixa, alguns MPa, portanto, é necessário um manômetro 
muito preciso. Eu recomendo, é claro, o medidor digital SKF TMJG 
100D.



Fig. 12 Rolamento montado diretamente no eixo cônico Fig. 13 Rolamento montado em uma luva de fixação e empurrado 
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A posição inicial dará um ajuste interferente grande o suficiente para 
garantir que haja contato íntimo entre o rolamento e seu assento, mas 
não um ajuste interferente muito grande que qualquer desvio do 
ponto inicial tenha uma influência insignificante sobre o ajuste 
interferente final. Com as recomendações do método SKF Drive-up, a 
posição inicial corresponde a cerca de 20% do ajuste interferente final 
se o valor padrão da guia recomendado for escolhido. Ela pode estar 
perto de 10% para os rolamentos montados com um ajuste muito 
apertado.
O ajuste interferente na posição inicial depende:

1 Do atrito do deslizamento na superfície de contato (rolamento/eixo, 
rolamento/luva e/ou luva/eixo). Se houver muito atrito, para a 
mesma pressão de óleo na porca hidráulica, o rolamento terá um 
pré-deslocamento axial muito baixo. Muito pouco atrito significa 
muito pré-deslocamento axial.

2 Da espessura do anel interno do rolamento. Quanto mais grosso 
for o anel interno, maior será a resistência ao acionamento. Assim, 
para a mesma pressão de óleo na porca hidráulica, o rolamento 
terá menos pré-deslocamento axial.

3 Da conicidade do assento cônico. 1/12 ou 1/30.
4 Do número de superfícies deslizantes.
5 Das formas erradas de circularidade e retidão.

Para o primeiro ponto, o atrito do deslizamento depende das 
condições da superfície e de sua lubrificação. Se necessário, limpe as 
superfícies com uma lixa para remover as saliências. Sempre lubrifique 
as superfícies de deslizamento, mas nunca injete óleo na superfície 
conjugada enquanto o rolamento for acionado para a sua posição 
inicial.
Os pontos dois e três acima dependem da designação do rolamento. 
Isso significa que os valores de pressão fornecidos pelo software da 
SKF ou pelas tabelas são apenas válidos para os rolamentos da SKF.
Em relação ao ponto quatro, em geral há

• uma superfície de deslizamento (†  figuras 12 e 13) ou
• duas superfícies de deslizamento (†  figuras 14 e 15)

O número de superfícies de deslizamento irá influenciar a pressão do 
óleo necessária para chegar à posição inicial.

Fig. 14 Rolamento montado em uma luva de fixação que é puxada e 
desliza entre o rolamento e o eixo

Fig. 15 Rolamento montado em uma luva de desmontagem que é 
empurrada entre o rolamento e o eixo.



Fig. 17 Calibrador com display seguindo deslocamento do anel interno. O
calibrador com display é apoiado por um suporte magnético fixado no munhão

 

Fig. 18 Adaptador da SKF HMVA 42/200 

A guia axial final dependerá
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Fig. 16 O calibrador com display segue o deslocamento axial do pistão 
da porca hidráulica e, assim, o deslocamento do anel interno

Exemplo: para um rolamento com cilindro de secagem 23152 
CCK/C4W33 precisamos, com o mesmo tamanho de porca hidráulica, 
2,9 MPa quando ele está montado em um munhão cônico e 4,9 MPa 
quando está montado em uma luva do adaptador.
Durante o acionamento para atingir a posição inicial, olhe para a 
pressão do óleo e não se preocupe com o deslocamento axial.
Quando a posição inicial for atingida, é hora de encaixar o calibrador 
com display para seguir o acionamento do anel interno do rolamento.
A SKF propõe porcas hidráulicas em que um calibrador com display é 
colocado em um furo para seguir o deslocamento do pistão († fig. 
16). Essas porcas hidráulicas, padrão por cerca de 15 anos, têm o 
sufixo “E”.

SKF HMV 48 é uma porca hidráulica tamanho 48 antiga sem o furo e 
o design do pistão, para o calibrador com display.
SKF HMV 48 E é uma porca hidráulica tamanho 48, projetada para o 
método SKF Drive-up.
Escolha um calibrador com display de boa qualidade e verifique se ele 
consegue seguir o pistão da porca pela distância total da guia. Alguns 

calibradores com display podem precisar de uma haste de extensão.
Se tiver uma porca hidráulica antiga, você poderá colocar o calibrador 
com display conforme mostrado na fig. 1 ou como na fig. 17 ou 
monte um adaptador SKF HMVA 42/200 para porcas de tamanho 42 
a 200 († fig. 18). Por motivos práticos, eu recomendaria o uso de 
uma porca hidráulica projetada para o método SKF Drive-up.

1 Do ajuste interferente desejado. Para facilitar, como a maioria das 
pessoas pensa na “redução da folga”, o software permite que você 
insira uma redução da folga. Por padrão, o software e muitas 
tabelas fornecem uma redução de folga igual a 0,45‰ do diâmetro 
do furo do rolamento. O valor é semelhante ao utilizado para o 
SensorMount. Para a indústria de papel e celulose, recomendamos 
0,50 em vez de 0,45 (veja as observações importantes no final 
deste artigo). O valor pode ainda ser maior que 0,50 em alguns 
casos. 

2 Das características do design do rolamento, como a espessura do 
anel interno. O que é válido para rolamentos da SKF pode não ser 
válido para outras marcas.

3 Do design do eixo. Diâmetros de furos muito grandes precisam de 
maior guia axial para obter o ajuste interferente correto. Tome 
cuidado! A maioria das tabelas fornece o valor da guia para eixos 
planos sólidos.

4 Da redução da Interferência devido ao alisamento. Se o rolamento 
tiver sido montado várias vezes e/ou o assento do rolamento 
estiver ligeiramente gasto, a redução da interferência devido ao 
alisamento é menor. A influência do alisamento é tão pequena que 
pode ser ignorada para rolamentos grandes.

5 Das características do material do eixo. Tome cuidado! A maioria 
das tabelas fornece valores da guia para eixos de aço.

Assim que o calibrador com display estiver na posição e o valor da guia 
axial for conhecido, bombeie óleo na porca hidráulica e, ao mesmo 



Fig. 19 Captura da tela do software SKF Drive-up 

Fig. 20 Recapitulando os resultados do cálculo do software 
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Método SKF Drive-Up

Data:

Versão 3.2 © Copyright SKF de 2001

Montagem
Número de montagens anteriores
Redução da folga necessária, mm
Material do eixo

0,130

Rolamento diretamente no eixo, uma superfície de deslizamento
0-1

Ø Ø
Ø

SKF

130

51797

2.76

1.679

N
lbf

MPa
psi

mm
inch

Força à posição inicial

Pressão da bomba para a posição
inicial usando

Distância de drive-up da posição inicial

HMV 52 E

Resultados

11645

400

0.066

HMVC 52 E

(do mesmo rolamento no mesmo eixo e luva)

Entrada

Procedimento de montagem
1. Lubrifique levemente todas as superfícies conjugadas com

um óleo fino, por ex., SKF LHMF 300.
2. Levante o rolamento até a posição inicial, aplicando pressão

ou força correta na bomba.
3. Levante o rolamento até o cone na distância necessária

enquanto mede o movimento axial do pistão HMV .. E.

Designação completa do rolamento: .....................................
Máquina nº: .............................................................
Posição: ............................................................
Montado por: .............................................................
Data: ...........................

Ferramentas adequadas
Porca hidráulica SKF HMV .. E

SKF 729124 SRB para porcas≤ HMV 54 E
SKF TMJL 100 SRBpara porcas≤ HMV 92 E
SKF TMJL 50 SRB para porcas≤ HMV 200

Indicador de quadrante SKF TMCD 5 Pou SKF TMCD 10 R

Bomba hidráulica com
manômetro especial

Cone 1:12

144

Aço

mmmm

mm

mm
440 260

C 3152 K
(designação básica)

19.0Massa, kg
Deslocamento permitido do pistão, mm 11

Área do pistão, mm2 18800

Tr 260x4

356

262

341

9
47

G 1/4
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tempo, controle o calibrador com display. Siga a guia axial no 
calibrador com display e não se preocupe com a pressão do óleo.
Esteja ciente de que depois que você concluir o acionamento e fazer a 
pausa para o café, quando você liberar a pressão do óleo da porca 
hidráulica, a agulha do calibrador com display irá se mover para trás. 
Não foi o rolamento que se moveu de seu assento. Foi o pistão da 
porca que se moveu porque as vedações do pistão foram elasticamen-
te deformadas durante o acionamento do rolamento.

Vamos recapitular com um exemplo de como eu uso o método 
SKF Drive-up
Um CARB C3152 K/C4 deve ser montado em um cilindro de secagem. 
O munhão é feito de aço e tem um furo com diâmetro de 130 mm. O 
assento cônico está diretamente sobre o munhão e a porca de fixação 
e, assim, a porca hidráulica deve ter um tamanho 52, assim como o 
rolamento.
Eu uso o CD do método SKF Drive-up para encontrar a pressão do 
óleo da posição inicial e o deslocamento da guia axial após a posição 
inicial. Substituo o valor padrão de 0,45‰ por 0,50‰. A Fig. 19 
mostra uma imagem da tela.
O software me permite imprimir as inserções e os resultados que são 
2,76 MPa e 1,679 mm. Além disso, a impressão fornece informações 
sobre as ferramentas adequadas e o procedimento de montagem († 
fig. 20).
No local, eu verifico as condições do assento do rolamento e o lubrifico. 
Eu poderia, se tiver tempo, verificar o contato entre o rolamento/as-
sento com Azul da Prússia antes de lubrificá-lo.
Em seguida, depois colocar o rolamento em seu assento pronto para o 
acionamento, eu aparafuso a porca hidráulica HMV 52 E contra o 
rolamento e a conecto à bomba hidráulica SKF 729124 SRB equipada 
com um manômetro preciso.
Eu coloco os dois anéis do rolamento de rolos toroidais CARB, sem 
qualquer compensação axial. A compensação é medida visualmente, 
como não há necessidade de ser precisa. A razão para isto é para 
evitar a pré-carga do rolamento interno durante o acionamento. Eu, 
então, bombeio até que a pressão do óleo se estabilize em 2,76 Mpa.
Então é hora de colocar o calibrador com display na porca hidráulica 
tomando cuidado para que a agulha do calibrador com display consiga 
seguir o pistão da porca a 2 mm (superior a 1,679 mm) de desloca-
mento axial. Em seguida, eu bombeio, tomando cuidado para que a 
agulha se mova com facilidade, até que ela tenha se movido para uma 
distância entre 1,67 e 1,69 mm.
Após o calibrador com display mostrar o deslocamento axial solicitado, 
eu o deixo lá por 10 minutos. Não precisa ser mais tempo, já que esse 
rolamento não é muito grande. Então, a pressão do óleo na porca 
hidráulica será liberada e a porca hidráulica será substituída pela porca 
de fixação.

Você ainda quer usar o método impreciso e demorado do 
calibrador de folga?

Todo cuidado foi tomado para garantir a precisão das informações neste sistema, mas nenhuma responsabilidade será aceita pela SKF por 
quaisquer erros ou omissões. NB! Este método se aplica apenas para a geração atual de rolamentos da SKF.
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Recomenda-se injetar óleo entre o rolamento e seu assento durante o 
acionamento para reduzir o atrito e evitar danos à superfície. Para 
rolamentos grandes, se o óleo não for injetado nas superfícies de desliza-
mento, a carga axial que empurra o rolamento pode deformar a porca 
hidráulica. A porca é arrancada e o deslocamento axial indicado no 
calibrador com display, localizado na porca, será maior do que o desloca-
mento real do rolamento ao longo de seu assento cônico. Uma parte do 
deslocamento mostrado é, na verdade, guia axial do anel interno, mas sem 
a injeção de óleo entre o furo do anel interno e o eixo e/ou luva, uma grande 
parte do deslocamento mostrado é simplesmente deflexão da porca 
hidráulica. Em casos com duas superfícies de deslizamento, também se 
recomenda injetar óleo entre a luva e o eixo.
Não injete óleo na superfície conjugada durante o pré-deslocamento quando 
o método SKF Drive-up for usado, mas apenas depois da posição inicial.
O valor padrão de 0,45 é dado para permitir um ajuste interferente 
suficiente para evitar o deslizamento do anel interno no assento do 
rolamento e a corrosão por contato nas superfícies conjugadas e, ao mesmo 
tempo, para obter a menor tensão interna do anel interno devido ao ajuste 
ajustado. A vida sob fadiga do rolamento é reduzida quando se aumenta a 
guia. O valor é dado para cargas “normais”. Como uma orientação simples, 
considero que a carga “normal” máxima é igual a 10% da potência nominal 
da carga dinâmica básica (Cdyn) do rolamento. Observe que o deslizamento 
do anel interno e a corrosão por contato também dependem da folga no 
rolamento. Como observado na edição 2 das Práticas de Papel e Celulose 
SKF, quanto maior for a folga, maior será a carga sobre o rolo mais 
carregado e maior será o risco de corrosão por contato e deslizamento do 
anel interno. Para a indústria de papel e celulose, recomendamos usar 
0,50 em vez de 0,45.
Ajustes interferentes maiores e, assim, valores mais elevados, até 0,90 em 
alguns casos raros, podem ser necessários em casos de cargas muito altas 
e/ou folga muito grande e/ou assento do rolamento com um furo muito 
grande e/ou gradientes térmicos elevados resultando de inicializações 
rápidas.
O valor padrão de 0,45 dá uma redução da folga menor que o valor 
normalmente recomendado quando o método do calibrador de folga é 
usado. Isto é normal. Um motivo para isso é que, no passado, com o 
método do calibrador de folga, a falta de precisão podia levar a um ajuste 
interferente muito baixo. Então, aceita-se recomendar valores de redução 
de folga dando maiores ajustes interferentes que o que é realmente 
necessário.
Bomba “hidráulica” e porca “hidráulica” não significa que qualquer óleo 
hidráulico seja adequado. Isto é especialmente válido ao se injetar óleo na 
superfície de contato do rolamento/eixo (ou luva) para desmontagem. A 
maioria dos óleos hidráulicos têm viscosidades muito baixas. Use o óleo SKF 
LHMF 300 e, para a desmontagem, use SKF LHDF 900.
Algumas pessoas se queixaram de que o uso do SensorMount resultou em 
ajustes frouxos quando o rolamento foi montado, durante uma interrupção 
muito curta da máquina, sobre um munhão quente. Na verdade, os 
métodos de montagem antigos são demorados e o anel interno do 
rolamento tem mais tempo de se aproximar da temperatura do munhão 
antes do final do acionamento. Seja qual for o método de montagem usado, 
um ajuste apertado correto é obtido quando a temperatura do rolamento do 
anel interno é a mesma temperatura do munhão no qual ele está montado. 
Eu recomendo que, independentemente do método de montagem utilizado, 
o rolamento seja aquecido com um aquecedor de indução SKF TIH (com 
desmagnetização automática) para a temperatura do eixo. Se o rolamento 
for grande demais para usar esse aquecedor, ele deverá ser deixado em seu 
assento para ser aquecido, e no munhão para ser resfriado.
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