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Quando você considera uma máquina completa ou um processo 
industrial, um rolamento pode parecer um componente simples. É 
claro que a SKF sabe que eles não são e que é por isso que temos 
tantos engenheiros no mundo inteiro.

Muitas vezes se dá pouquíssima atenção aos componentes simples - e 
não apenas os rolamentos - pelas pessoas que os utilizam. O que 
quero dizer é muito pouca atenção à sua seleção, instalação e 
manutenção. Para ser justo, muitos de nossos clientes sabem que os 
rolamentos são os corações muito sensíveis de seus equipamentos 
rotativos. Esses clientes se preocupam com todos os aspectos da sua 
utilização e ficam felizes ao pedir aconselhamento e apoio à SKF. No 
entanto, estou mais preocupado com os clientes que não pensam e 
agem dessa forma.

Como eu disse no início, o Grupo SKF emprega diversos engenheiros. 
Pessoalmente, eu procuro recrutar engenheiros de projeto, porque os 
pedidos de nossos componentes simples exigem uma ampla gama de 
habilidades de design mecânico e porque os meus engenheiros estão 
envolvidos em muito mais coisas do que cálculos simples.
Meus engenheiros estão lá para trabalhar com sua equipe técnica e na 
confiabilidade de suas máquinas, mas para fazer isso, precisamos 
saber as condições em que operam os seus rolamentos. Espero que 
esta edição de Práticas de Papel e Celulose SKF te ajude a entender 
melhor o que você pode fazer para nos ajudar a apoiá-lo.



Fig. 1 Um conjunto de rolamento do cilindro de secagem. 
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Cálculo da Vida nominal vs Vida útil

Desentendimentos entre fabricantes de rolamento e clientes sobre 
questões técnicas são bastante comuns. O cliente, compreensivel-
mente, quer uma relação de confiança para que ele possa evitar 
paradas não planejadas. Se um rolamento vai falhar, ele quer saber 
quando isso vai acontecer. Em outras palavras, ele quer saber a 
vida útil do rolamento. Fabricantes de rolamentos, infelizmente, 
não são capazes de afirmar qual será o tempo de vida. Eles só 
podem calcular a vida nominal do rolamento, o que é bastante 
diferente. Para complicar ainda mais, a vida nominal do rolamento 
calculada não considera todos os parâmetros que podem influenciar 
a vida útil e existem vários métodos de cálculo da vida nominal que 
podem dar resultados muito diferentes.

Alguns clientes veem um rolamento como apenas um pedaço de metal 
com dois anéis e alguns elementos de rolamento. Quando ele falha, o 
problema deve ser a qualidade ou a capacidade de carga. Esses 
clientes não gostam de saber que um rolamento não é um componen-
te simples.
Eu não posso contar o número de clientes que me pediram aconselha-
mento sobre vida útil e lubrificação sem me dar informações suficien-
tes para verificar a escolha do rolamento e se o ambiente, a monta-
gem do rolamento e o design da máquina terão efeito negativo sobre a 
vida (veja o exemplo na figura 1). Eu também perdi a conta do 
número de vezes que recebi tanto um rolamento com falha ou uma 

fotografia de um, às vezes bastante danificado para ser analisado (ver 
figura 2), sem as informações necessárias sobre as condições de 
funcionamento e histórico para deduzir a mais provável causa da falha.
Esta edição de Práticas de Papel e Celulose SKF analisará por que não 
é possível, hoje ou no futuro próximo, indicar a vida restante ou a vida 
útil de um rolamento específico. Ela também irá listar as informações 
necessárias para um estudo adequado do rolamento e uma Análise da 
Causa-Raiz das Falhas (RCFA - Root Cause Failure Analysis).

Fig. 2 Um rolamento que está muito danificado para diagnosticar a provável 
causa da falha. A parte do meio é o que resta do eixo que dava apoio ao 
rolamento.

Os rolamentos tiveram uma vida útil curta, apesar do fato da carga, do fluxo de 
óleo e da viscosidade do óleo parecem corretos. Eu não percebi imediatamente 
que, devido ao projeto do mancal, apenas uma pequena proporção do fluxo de 
óleo passaria através do rolamento. Um colega apontou que o sulco de óleo no 
assento do mancal do rolamento foi atravessado por um grande sulco sob o 
rolamento projetado para drenar o óleo. A maior parte do óleo, que deveria ter 
arrefecido e lubrificado o rolamento, estava drenando para fora do mancal.
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Fig. 5 Exemplo de um teste de resistência. 
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1. Por que não é possível calcular 
a vida útil
Depois de ler esta seção do boletim, alguns de vocês vão pensar que 
eu não tenho dado a este assunto o espaço que ele merece. Embora 
seja verdade que eu omito muitas coisas, eu sei que se eu não der 
espaço isso vai se tornar chato para muitos leitores. Especialmente 
para aqueles que não são engenheiros mecânicos ou que, como eu, 
fecham os livros assim que veem que cada segunda página está cheia 
de fórmulas matemáticas.
O que chamamos de uma vida útil é o número real de revoluções ou o 
tempo que um rolamento opera em uma máquina. Se um rolamento 
Yankee é desmontado e desmantelado como parte da manutenção 
preventiva depois de dez anos, então a vida útil é de dez anos, mesmo 
se o rolamento ainda estivesse em boas condições. Se um rolamento 
de rolo de prensa liso, danificado durante o transporte, for montado na 
máquina e, em seguida, removido depois de três horas, devido à 
vibração excessiva, então a vida útil é de três horas. Se um rolamento 
do cilindro de secagem é desmontado após a vibração causada por 
esboroamento na pista depois de 40 anos, a vida útil é de 40 anos.
Se fôssemos pegar uma série de rolamentos da mesma designação, 
fabricados ao mesmo tempo, e executá-los com a mesma carga e 
lubrificante obteríamos os mesmos resultados que eles tiveram no 
teste de resistência da lâmpada. Isto quer dizer que nem todos teriam 
a mesma vida útil.
No nosso teste, o final da vida útil é quando uma pequena descasca-
mento é detectada (ver figura 3).
Tais descascamentos são criadas por tensões alternadas na estrutura 
do aço devido à passagem dos elementos de rolamento. Sob condições 
normais, sem contaminação e uma espessura adequada de película 
lubrificante, a tensão máxima fica logo abaixo da superfície. Devido às 
tensões alternadas, a estrutura de aço se altera e microfratura são 
criadas perto dos pontos fracos. A figura 4, que também apareceu na 
5ª edição de Práticas de Papel e Celulose SKF, mostra a mudança 
estrutural entre 30 e 400 mícrons sob a superfície da pista. Observe a 
microfratura a 130 mícrons de profundidade.

A Figura 5 mostra um exemplo de um teste de resistência com dez 
rolamentos. Observe que o primeiro rolamento a passar por esfoliação 
durou por oito milhões de revoluções (ou seja, 133 horas se a 
velocidade foi de 1 000 rpm), o nono rolamento aguentou 157,2 
milhões de revoluções (2 626 horas a 1 000 rpm) e o décimo 
rolamento não tinha atingido o fim da sua vida útil quando o teste foi 
suspenso.
A partir disso podemos concluir que:

1 Rolamentos operando nas mesmas condições não vão atingir a 
mesma vida.

2 Não é possível prever a vida de um rolamento específico antes do 
teste.

Fig. 3 Uma pequena descascamento (esfoliação) indicando o fim da vida útil 
do rolamento

Fig. 4 Mudança estrutural e uma microfratura micro sob a superfície da 
pista devido a tensões alternadas criadas por excesso de rolamento.
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Fig. 6 Curva da probabilidade de sobrevivência. 
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Todos os testes de resistência mostram que se a vida de rolamentos for 
representada num gráfico com as revoluções (ou horas) sobre um eixo e 
atingiu a vida no outro, uma curva pode ser desenhada (ver figura 6). Esta 
curva, que mostra a probabilidade de sobrevivência, pode ser feita em um 
modelo utilizando fórmulas matemáticas.
Isto significa que, para uma população dos mesmos rolamentos que 
funcionam exatamente nas mesmas condições, é possível prever a 
probabilidade de sobrevivência. Isso vai ajudar um engenheiro a escolher o 
rolamento correto para uma aplicação.
Há 70 anos, foi decidido que uma probabilidade de sobrevivência de 0,9 
deve ser usada. Em outras palavras, que, ao calcular a vida, 90% dos 
rolamentos devem atingir ou exceder a vida útil desejada. Assim, quando 
um fabricante de máquinas de papel me pede para selecionar um 
rolamento para um rolo de prensa liso com uma vida igual ou superior a 
100 000 horas, isso não significa que eu vou propor um rolamento que vai 
ultrapassar isso. Significa que vou indicar um rolamento, com base nas 
condições operacionais teóricas fornecidas pelo cliente, que deve - em 
teoria – ser executado em 100 000 horas ou mais em 90% dos casos. O 
corolário óbvio é que em 10% dos casos os rolamentos não vão alcançar a 
vida solicitada.
Imagine uma máquina de cartão com 100 rolamentos frontais de cilindros 
de secagem que operam em exatamente nas mesmas condições. Na 
realidade, eu sei que as condições operacionais não são exatamente as 
mesmas, pois a velocidade varia entre os grupos de secagem e a tempera-
tura do vapor muda etc., mas para os fins deste exemplo, vamos imaginar 
que eles sejam. Se a vida calculada para 90% de confiabilidade é de 200 
000 horas, então, em teoria:

• 99% dos rolamentos vão atingir ou exceder 50 000 horas
• 95% deles vão atingir ou exceder 128 000 horas
• 50% vão atingir ou exceder 1.000.000 horas (cinco vezes 200 000 

horas)
Essa vida calculada, em horas, é a vida nominal básica L10h (L para a vida, 
10 para os 10% de probabilidade de falha com 90% de confiança). Isto 
considera apenas a velocidade e a carga do rolamento. Existe a vida 
nominal modificada, L10mh, que considera a contaminação sólida, a relação 
de viscosidade do óleo e também o limite de carga de fadiga. Note que o 
limite de carga de fadiga é a carga na qual, ao assumir níveis de limpeza e 
regimes de lubrificação adequados, a vida do rolamento é ilimitada.

Infelizmente, L10h e L10mh são métodos do "Catálogo Geral" que assumem a 
distribuição de carga simples. Há outros métodos de vida nominal que 
podem abranger o eixo, deformação no rolamento e no mancal, folga 
interna e distribuição de carga real no rolamento em conta. No entanto, 
exatamente nas mesmas condições de funcionamento, os resultados das 
vidas calculadas podem variar muito. Vou dar um exemplo mais adiante na 
seção "Informações necessárias para um estudo de rolamento”.
Assim, quando um cliente me pede para calcular a vida de um rolamento, 
ele está pensando na vida útil. Eu, no entanto, só posso calcular e partilhar 
a vida nominal com ele. É aí que surgem os desentendimentos. Principal-
mente quando não sou capaz de garantir que um rolamento, por mais 
bem montado e mantido que seja, vai atingir ou exceder a vida nominal 
calculada.
A probabilidade da curva de sobrevivência pode ser mostrada de outra 
maneira que é muito mais interessante para os clientes, ou seja, como o 
número de rolamentos que atingem o final da vida por intervalo de tempo 
(ver Figura 7 para um exemplo de como tal curva se parece). Ela mostra 
que a vida nominal estima o tempo antes que a maioria dos rolamentos 
terá de ser substituída.
Leve em conta que a vida nominal calculada é a maneira de selecionar um 
rolamento de determinado tamanho para uma aplicação em vez de prever 
a vida útil de um rolamento individual. Também que a vida nominal é 
calculada com base nas condições operacionais que não podem realmente 
ser as reais. A vida útil, na realidade, depende de muitos fatores que estão 
além do controle do fabricante do rolamento. Por exemplo, a montagem 
dos rolamentos em um ambiente empoeirado com um martelo enorme.
Um erro típico é escolher o rolamento com a vida nominal mais longa na 
esperança de obter a melhor confiabilidade. Um cliente que eu conheço fez 
exatamente isso. Ele queria aumentar a confiabilidade de um ventilador 
estratégico, então ele modificou o ventilador para que ele pudesse montar 
um rolamento autocompensador de rolos com uma capacidade de carga 
muito elevada. Um consultor calculou a vida L10h como maior do que várias 
centenas de milhões de horas. A vida útil resultante era, na realidade, 
menos de uma semana. Na verdade, o rolamento estava funcionando com 
uma carga muito baixa para a sua capacidade e os seus rolos estavam 
deslizando em vez de rolar na zona carregada. Por uma questão de um 
reparo rápido sem modificações adicionais, decidi montar o mesmo 
rolamento, mas com dois terços dos rolos removidos. O ventilador, em 
seguida, funcionou por oito anos sem uma troca de rolamento.
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2.1 A quantidade de rolamentos

2.2 Desenhos

Fig. 7 O número de rolamentos que atingem o fim de sua vida contra o tempo. 
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2. As informações necessárias 
para um estudo de rolamento
Um estudo do rolamento é o trabalho necessário para escolher o tipo e 
o tamanho de rolamento com base na vida nominal, ajustes e 
lubrificação que foram solicitados. Ele também pode incluir recomen-
dações para a montagem e desmontagem.
Estes estudos podem ser mais simples, baseados no Catálogo Geral da 
SKF, concluídos em menos de dez minutos por engenheiros de 
aplicação experientes. Eles também podem ser muito mais complica-
dos, envolvendo programas de computador avançados e, às vezes, os 
testes. De qualquer maneira, as informações necessárias para 
completar um estudo são as mesmas.
Nas seções seguintes, vou listar e comentar as informações necessá-
rias. Em algumas aplicações, não todas são necessárias, mas acho que, 
de qualquer forma, é uma boa prática fornecê-las.

As informações sobre o número de rolamentos necessários ou sobre o 
consumo do rolamento por ano é importante para os casos em que os 
rolamentos padrão de alto volume podem não ser adequados para a 
aplicação. Isto terá um impacto direto sobre o custo envolvido.

Um desenho técnico com as dimensões e tolerâncias da montagem do 
rolamento ou a posição dos rolamentos é altamente desejável. Se isso 
não for possível, um simples esboço feito à mão pode ajudar. Não se 
esqueça de incluir a unidade já que isso pode ter uma influência. Com 
um desenho técnico ou um esboço, o engenheiro de aplicação pode 
ver algo que não é considerado importante pelo cliente. Lembre-se da 
figura 1!
Muitas vezes recebi desenhos de montagem do rolamento cortados. Às 
vezes isso significa que as coisas importantes que influenciam a vida 
útil do rolamento não são visíveis para o engenheiro de aplicação, o 
que pode resultar em falhas. Perante isto, é melhor enviar desenhos 
completos.
Os desenhos nos ajudam a entender como o calor, causado pelo atrito 
no rolamento ou de outras fontes, se dissipa. Eles também nos 
permitem estimar as temperaturas de funcionamento do rolamento.
Os materiais devem ser indicados no desenho já que as diferenças de 
expansão térmica podem ser importantes. Finalmente, eu recomendo 
que o desenho tenha vetores ortonormais.



2.3 Intensidade, posição e direção da carga

Fr = (A+B).F/A

F é a carga que atua no eixo, ou seja, a seta vermelha

2.4 Choques

2.5 Vibrações

2.6 Acelerações

2.7 Velocidades

2.8 Vida nominal solicitada

Fig. 8 Um desenho com a posição de carga marcada. 
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As cargas, incluindo os momentos, devem ser indicadas nos desenhos. 
O fornecimento apenas da carga axial e radial do rolamento pode 
resultar em baixa vida útil do rolamento. A título de exemplo, vamos 
ver um cálculo de vida nominal ISO (veja a figura 8). É simples calcular 
a carga radial neste rolamento de rolos cilíndricos e fornecer apenas a 
carga radial calculada:

Se apenas Fr é conhecido e nenhum desenho com a posição da carga 
real mostrada foi fornecido, um engenheiro de aplicação não vai ver 
que o rolamento tem de suportar o desalinhamento. A vida nominal 
calculada resultante - L10h ou L10mh - poderia ser muito alta. Em 
contraste, com um desenho e sabendo a geometria da carga e do eixo, 
o engenheiro compreenderá que o eixo vai dobrar sob a carga 
resultando em alto desalinhamento no rolamento. Ele pode então usar 
um software avançado para descobrir que a vida nominal, com base 
na distribuição de carga real no rolamento, é realmente muito baixa. 
Além disso, ele vai entender que existe um elevado risco de corrosão 
por atrito entre o eixo e o furo do rolamento.
A informação fornecida deve ser suficiente de modo que as variações 
de direção da carga podem ser bem compreendidas.
Um erro comum é só dar a carga máxima pensando que, se um 
rolamento pode suportar isso, ele também pode tolerar cargas mais 
baixas. Isso não é necessariamente o caso, como em certas condições 
os elementos de rolamento podem deslizar em vez de rolo. Sendo 
assim, a carga de contato tem de ser elevada o suficiente para 
forçá-los a rodar. Portanto, as cargas máxima e mínima devem 
sempre ser dadas.
Dar apenas a carga máxima também pode levar ao uso de rolamentos 
de grandes dimensões ou a uma situação em que nenhum rolamento 
pode ser encontrado para caber nas dimensões solicitadas. Pegue os 
rolamentos do carretel, por exemplo. Com carga e velocidade 
máximas, a maioria dos rolamentos do carretel usados teria uma vida 
curta de alguns milhares de horas ou menos. A maioria dos rolamen-
tos da caixa de câmbio automotivos também teria rolamentos com 
vidas calculadas de apenas algumas dezenas de horas. Para evitar isso, 
é melhor fornecer um histograma de carga que mostra a variação e a 
duração estimada de carga.

Uma carga de choque é uma carga, muitas vezes bastante elevada, que 
tem uma duração muito curta. Ela tem de ser comparada com a 
capacidade estática do rolamento, e deverá ser expressa em Newtons. 
Isso não é fácil, já que a carga de choque depende da desaceleração da 
massa em movimento (F = m y) e, portanto, deformações no mecanismo.
Alguns designers optam por usar rolamentos de grandes dimensões ou 
adicionar mais rolamentos. Um exemplo são pulpers verticais que passam 
por cargas de choque que são difíceis de estimar quando o papel reciclado 
atinge os seus rotores. Alguns fabricantes preferem usar um rolamento 
autocompensador de rolos para acomodar as cargas axiais, se eles não 
estão usando rolamentos de rolos de grandes dimensões com base em 
cargas conhecidas.
Choques também podem fazer os elementos de rolamento bater na gaiola 
do rolamento. Consequentemente, a presença de cargas de choque 
repetitivas irá influenciar na seleção da gaiola.

A vibração terá uma influência sobre rolamentos. Isto é verdadeiro 
durante a paralização quando existe um risco de falso efeito Brinell, ou 
seja, elementos de rolamento vibrando na mesma posição, criando 
assim corrosão e desgaste. A vibração também pode afetar o 
lubrificante. A graxa pode perder sua consistência e se afastar do 
suposto rolamento para ser lubrificado, por exemplo. Sendo assim, é 
importante fornecer informações sobre aceleração, amplitude e 
frequência (que são todos ligados uns aos outros).

Não é apenas a aceleração em termos de velocidade rotacional que 
pode fazer deslizar os elementos de rolamento em vez do rolo que 
precisa ser considerado. A aceleração centrífuga, onde o centro do 
rolamento gira em torno do eixo de outro componente, como em telas 
vibratórias ou em caixas redutoras planetárias, pode também ser 
importante, pois vai influenciar na seleção da gaiola do rolamento.

Velocidades e cargas são parâmetros fundamentais, portanto, um histogra-
ma de velocidade é muito útil para ter as informações. Conhecer apenas a 
velocidade máxima pode levar a problemas de lubrificação. Isso ocorre 
porque um lubrificante selecionado com base na velocidade máxima não só 
pode construir uma película de óleo adequada em velocidades mais baixas ou 
funcionar em temperatura muito baixa na velocidade mínima, de modo que 
a graxa não possa sangrar óleo suficiente para lubrificar corretamente o 
rolamento.
Longos períodos de paralização também devem ser indicados, pois os 
rolamentos podem ter danos de falso efeito Brinell de vibração de outras 
máquinas ou marcas de corrosão de paralização, por exemplo.

A solicitação de uma vida nominal muito alta pode levar a conjuntos de 
rolamentos dispendiosos, projetos de vedação e sistemas de lubrificação a 
serem selecionados. Além disso, vale a pena lembrar que os rolamentos 
de grandes dimensões são mais difíceis de lubrificar, têm maior atrito e 
são mais sensíveis a carga baixa.
As aplicações da indústria de papel e celulose geralmente têm uma vida 
nominal solicitada entre 30 000 e 200 000 horas. No entanto, na minha 
experiência, uma vez que o L10h tem mais de 100 000 horas, os 
rolamentos começam a ser de grandes dimensões e falham por outras 
razões que são diferentes da fadiga normal.



2.9 Dimensões disponíveis

2.10 Precisão de giro solicitada

2.12 Momento de máximo atrito solicitado

2.14 Temperaturas

2.15 Possível contaminação

2.16 Requisitos de montagem e desmontagem

7

O fornecimento de dimensões disponíveis no início do estudo irá 
permitir que um rolamento adequado seja selecionado. Isso é um 
rolamento que se ajusta ao espaço disponível e que pode ser montado 
no eixo existente.

Note que os rolamentos com precisão de giro padrão são adequados para 
a maioria das aplicações. Alguns exigem uma maior precisão de giro 
devido à velocidade ou porque um rolo/cilindro ou eixo precisa ser 
executado com muita precisão.
Superestimar a necessidade de uma maior precisão de giro pode custar 
caro. Me lembro de uma fábrica de tecidos que na década de 1990 
solicitou precisão de giro de três mícrons para uma calandra em relevo em 
sua planta de conversão. Para atender a este requisito, propus rolamentos 
autocompensadores de rolos pré-carregados, originalmente concebidos 
para máquinas de impressão, com um sistema de óleo circulante. O 
assento do rolamento no eixo era um assento cônico direto feito com 
tolerâncias muito apertadas e havia um procedimento especial para 
ajustar a pré-carga do rolamento. Alguns anos mais tarde, um rolamento 
autocompensador de rolos SKF padrão foi montado depois de uma falha 
não planejada e foi encontrado para ter precisão em execução aceitável. À 
medida que o rolamento padrão não foi pré-carregado, o atrito era inferior 
de modo que a lubrificação com graxa poderia ser utilizada. Atualmente, a 
calandra em relevo é executada em rolamentos autocompensadores de 
rolos SKF padrão montados em buchas de desmontagem SKF e é 
lubrificada com graxa multiuso.

2.11 Rigidez solicitada ou deformação
máxima
As diferentes partes de uma máquina se deformam sob carga, de modo 
que uma deformação máxima também pode ser solicitada. Por exemplo, 
o eixo de um pinhão de engrenagem cônica irá dobrar sob o alto torque 
deformando o rolamento de apoio e os componentes adjacentes e 
mudar a posição do contato entre os dentes da engrenagem. Em tais 
circunstâncias, o deslocamento do pinhão deve ser minimizado, a fim de 
manter o conjunto de engrenagens na faixa ideal de modo que o atrito e 
a temperatura sejam reduzidos e a vida da engrenagem aumentada.
Uma maneira de aumentar a rigidez é pré-carregar os rolamentos. Se 
tivéssemos que fazer isso para o nosso exemplo de engrenagem cônica, 
uma pré-carga teria selecionado o equilíbrio da necessidade da precisão 
de execução da malha de engrenagem e a temperatura de funciona-
mento devido ao aumento do atrito no rolamento devido à pré-carga.
Note que uma pré-carga pequena do rolamento teoricamente vai 
aumentar a vida do rolamento na maioria dos casos, mas esteja ciente 
de que o aumento do atrito inerente pode sair de controle. Antes de 
aplicar a pré-carga aos rolamentos é melhor falar com um engenheiro 
de aplicação da SKF.

Algumas aplicações podem ter necessidades especiais relacionadas 
com o momento de atrito rotacional. Rolos de espalhamento, por 
exemplo. Isto tem um impacto na escolha do rolamento, mas também 
na seleção do lubrificante e da vedação. Na indústria de papel e 
celulose, isto é principalmente uma preocupação para os rolos que são 
movidos pela folha contínua de papel ou feltro.

2.13 Método de lubrificação e lubrificante
preferenciais
Às vezes um determinado método de lubrificação ou mesmo um 
lubrificante específico pode ser desejável. O óleo ISO VG 150 para um 
rolo de prensa na seção úmida com um sistema existente de óleo 
circulante usando esse lubrificante, por exemplo. Ou graxa para um 
ventilador devido a motivos de custo.
Com informações sobre o método preferido de lubrificação e/ou 
lubrificante, um engenheiro de aplicação da SKF é capaz de avaliar se 
as condições de funcionamento e os rolamentos são compatíveis.

Por temperaturas, quero dizer temperaturas ambientes e temperaturas 
de operação que podem afetar os rolamentos, por exemplo, temperatu-
ra do ar nos ventiladores Yankee, temperaturas de vapor em cilindros 
de secagem, etc.
É muito importante fornecer as temperaturas mínima e máxima reais. 
Não forneça somente temperaturas máximas para aplicações de seção 
de secagem, pois isto pode causar problemas. Por exemplo, os 
rolamentos de rolo de feltro que são lubrificados com graxa de alta 
temperatura que é adequada para a temperatura máxima prevista, mas 
que pode não ser adequada para os rolos inferiores onde o ambiente é 
mais frio.
Também é importante não superestimar a temperatura do vapor para 
os cilindros de secagem, principalmente os sem isolamento do munhão, 
pois isto pode levar à recomendação de taxas mais elevadas de fluxo de 
óleo do que o necessário e o risco de vazamento em algumas máqui-
nas. Há também o risco de que os rolamentos mais caros com anéis 
internos temperados são propostos, em vez de rolamentos padrão.

Informações sobre a possível contaminação do ambiente ou da máquina 
devem ser dadas já que isso vai influenciar na seleção do rolamento, da 
vedação e da lubrificação.
Lembre-se que a contaminação pode ocorrer durante a montagem 
(veja a 8ª edição de Práticas de Papel e Celulose SKF para mais 
informações).

Em alguns casos, o espaço disponível para montar e desmontar 
rolamentos pode ser limitado. Sendo assim, é bom saber sobre as 
restrições que poderiam influenciar no projeto do conjunto do rolamen-
to e nos procedimentos de montagem/desmontagem.
O rolamento interno lateral da máquina em uma engrenagem 
intermediária pode ser difícil de desmontar, por exemplo. Imagine uma 
situação onde existe apenas 150 mm (5,9 polegadas) entre caixa de 
engrenagem e o cilindro de secagem. O projeto do conjunto de 
rolamentos e o procedimento de montagem/desmontagem precisam 
levar isso em conta. Outro exemplo é a substituição do rolamento e da 
bucha de fixação em um eixo do ventilador que não pode ser muito 
levantado. Se um bloco de descanso com divisão for usado, ele tem de 
ser montado com o rolamento, bucha de fixação e porca de travamento 
e colocado no lugar ao longo do eixo. Então não é possível usar o 
Método SKF Drive-up já que você não pode usar uma porca hidráulica 
para acionar o rolamento.



Fig. 9 Imagem fora de foco com o reflexo do flash. 
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3. Informações necessárias para 
uma análise da causa raiz das falhas
Costumo receber telefonemas assim: "O rolamento do nosso ventilador está 
superaquecendo! Estamos pulverizando o mancal com água para esfriá-lo, 
mas ainda temos que substituir os rolamentos três vezes por mês! O que você 
recomenda?”
A minha resposta é "depende" seguida por pelo menos dez perguntas sobre 
as condições de funcionamento, tipo e tamanho de rolamento, como ele é 
montado, qual lubrificante é usado e assim por diante. Na maioria das vezes 
estas perguntas ficam sem resposta já que quem ligou não pode responder às 
minhas perguntas. Ele não montou os rolamentos ou instalou o ventilador. A 
graxa foi utilizada com sucesso em outras aplicações durante anos e ele não 
tem ideia sobre as cargas nos rolamentos. Ele ligou para a SKF porque o 
manual do ventilador do usuário lista os rolamentos com peças sobressalentes 
com designações da SKF, então ele pensou que iríamos saber as condições de 
funcionamento e como corrigir o problema dele. Na maioria das vezes isso 
não é o caso, já que os fabricantes têm bons engenheiros de projeto que 
conhecem os seus produtos e não ligam para a SKF para validar as suas 
escolhas de rolamento, exceto em alguns casos complicados.
Em tais circunstâncias, eu não recomendo a pulverização dos mancais com 
água já que rolamentos com superaquecimento muitas vezes têm reduzido a 
folga interna devido ao anel interno estar muito mais quente. Se o mancal e, 
portanto, o anel externo forem resfriados, isto pode levar a um rolamento que 
funciona sem folga e, com pré-carga, o superaquecimento pode rapidamente 
sair do controle. Eu também posso passar algumas outras recomendações 
como verificar que o excesso de graxa pode escapar e recomendar que a SKF 
supervisione a montagem do próximo rolamento. No entanto, quem ligou 
geralmente fica decepcionado porque eu não pude dar uma solução imediata 
para o seu problema.
Fazer uma análise da causa raiz das falhas é muito parecido com uma 
investigação de assassinato. Isto ajuda se houver um corpo para ser feita uma 
autópsia e isto fica mais fácil se ele não estiver muito danificado. Informações 
sobre a vida do cadáver pode dar pistas, mas às vezes o assassino permane-
cerá desconhecido e o caso irá juntar-se aos casos sem soluções nos arquivos.
Para uma análise significativa da causa raiz da falha, deve ser fornecido o 
máximo possível de informações sobre as condições de funcionamento (ver 
seção 2). As informações úteis adicionais incluem: designação e marcações 

exatas do rolamento, as temperaturas de funcionamento do rolamento (Obs.: 
isto não é o mesmo que a temperatura medida na parte de fora do mancal 
do rolamento), a vida útil do rolamento anterior, relatórios de montagem, a 
designação e a marca do lubrificante, como o lubrificante é fornecido, tempo 
de armazenamento do rolamento e do lubrificante e modificações da 
máquina.
Quando um rolamento é desmontado para análise da causa raiz de falhas, 
deve ser tomado o máximo possível de cuidado para evitar danificá-lo ainda 
mais, pois pode ficar mais difícil de determinar a verdadeira causa do 

Fig. 10 Fotografia tirada com um conjunto de câmera compacta com ISO 80.

Fig. 11 Foto tirada com o mesmo conjunto de câmera compacta com ISO 1600. 
Esteja ciente de que no modo totalmente automático a câmera usará um ISO 
alto para evitar a baixa velocidade do obturador e que há um risco de imagens 
tremidas, se houver pouca luz.



Atenciosamente,
Philippe Gachet

Consultor técnico sênior
philippe.gachet@skf.com
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problema. Deve ser retirada uma amostra do lubrificante a partir do interior 
do rolamento desmontado e, em seguida, o rolamento deve ser limpo. 
Protegendo-o com conservante vai ajudar a evitar a corrosão ou corrosão 
adicional.
Estou plenamente consciente de que a maioria dos clientes não terão todas as 
informações enumeradas acima e que às vezes não é sequer possível fornecer 
a designação do rolamento. Dito isto, quanto mais informações puderem ser 
fornecidas, é mais provável a possibilidade de uma análise de falhas 
bem-sucedida.
Muitas vezes é essencial fazer uma análise tendo o rolamento danificado que 
será examinado. Se não for possível enviar o rolamento para a SKF, 
fotografias de boa qualidade podem ajudar a determinar a causa do problema. 
Se as fotografias forem enviadas, elas devem mostrar todos os elementos do 
rolamento de todos os lados e não apenas as peças danificadas.
Infelizmente, muitas vezes recebemos fotografias que não são muito úteis 
porque elas estão fora de foco e/ou com reflexos de flash (veja a figura 9). É 
uma pena já que você não precisa de uma câmera cara para fornecer boas 
fotografias. Muitas câmeras digitais pequenas e até mesmo algumas câmeras 
de celulares são boas o suficiente.
Aqui vão algumas dicas para tirar boas fotografias de danos no rolamento:

1 Não coloque sua câmera no modo totalmente automático e não use flash. 
Em vez disso, use o modo manual para controlar a exposição e a 
sensibilidade do sensor (valores ISO).

2 Use o modo macro se a sua câmera tiver.
3 Configure a câmera para o seu ISO nativo. Isso é muitas vezes o número 

ISO menor. ISO elevado irá criar ruído que esconde detalhes (ver figuras 
10 e 11)

4 Use um tripé e o temporizador automático da câmera (veja a figura 12) 
em uma área onde existem várias fontes de luz para que as sombras 
sejam evitadas.

5 Como as câmeras podem não focar corretamente em uma superfície de 
aço devido à falta de contraste, coloque uma régua ao lado do dano e 
foque nisto (veja a figura 13)

6 Depois de tirar uma fotografia sempre olhe para ela e dê um zoom para 
verificar se ela está bem  focada.

Há outras coisas que você pode fazer como a fazer imagens RAW (Bruto) em 
vez de JPEG e recortar as imagens em vez de usar compressão para reduzir o 
tamanho do arquivo, mas isso está em perigo de se transformar em um 
tutorial para tirar fotos. Basta seguir as seis dicas acima que já é bom o 
suficiente para começar.
Como sempre, o espaço disponível me restringe. Eu poderia escrever muito 
mais em duas edições de Práticas de Papel e Celulose SKF, mas acho que isto 
pode ser um pouco demais. Eu só espero que depois de ler esta edição você 
entenda a vida nominal calculada, pois a SKF não pode prever a vida útil de 
um rolamento individual e as informações que você deve tentar recolher e 
fornecer na próxima vez que você quiser que façamos para você um estudo 
ou uma análise da causa raiz da falha do rolamento.

Fig. 12 Uma câmera compacta em um tripé é geralmente boa o suficiente 
para tirar fotografias razoáveis de rolamentos danificados.

Fig. 13 Se não houver contraste suficiente para a câmera focar de maneira 
adequada, use uma régua e concentre-se na borda
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