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De Volta no Tempo

Cordialmente,
Philippe Gachet

Philippe Gachet usando uma ferramenta de fio para verificar a condição da pista em um rolamento cilíndrico de feltro.
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Você pode estar pensando sobre por quê a SKF decidiu publicar esse 
boletim informativo. Bom, é uma longa história que começa em 
1994, quando o jornal SKF Ball Bearing foi aposentado e substituído 
pela revista Evolution. O jornal Ball Bearing, que foi publicado de 
1926 a 1994, era basicamente uma publicação técnica. A Evolution, 
ao contrário, tem um foco diferente e mais generalizado.

Eu trabalhava como engenheiro de aplicações para a SKF France 
naquele momento. Vários funcionários de manutenção das fábricas de 
papel e engenheiros de projeto das companhias de máquinas de 
processos de fabricação entraram em contato comigo dizendo que 
ainda tinham necessidade de uma publicação técnica tal como o jornal 
Ball Bearing. Por conta disso, o SKF Info Papeterie, em língua francesa 
foi criado. Era um documento simples em preto e branco xerocado com 
conteúdo técnico para engenheiros e recomendações práticas para a 
equipe de serviços. A maioria dos artigos se baseava nas perguntas que 
eu recebia e nas práticas que eu havia visto ao visitar as fábricas.
O SKF Info Papeterie teve seu encerramento após 20 edições quando 
assumi uma nova posição na equipe do segmento de papel e celulose 
global da SKF. No ano passado, decidimos ressuscitá-lo. No entanto, já 
que estou trabalhando em uma função global, ele ficou global também 
e acabou sendo renomeado como SKF Pulp and Paper Practices.
Para esta edição Práticas do SKF de Polpa e Celulose, decidi escrever 
sobre a folga interna em rolamentos de esfera antes de passar para 
modernos métodos de montagem na terceira edição. O motivo para 
isso é que muitas pessoas se surpreendem ao saber que a redução da 

folga não significa a obtenção de um ajuste com folga correto; isso exige 
obter o ajuste correto do anel interno. Daí a pergunta: "Mas e a folga de 
rolamento?", que surge bastante.
Em relação à redução da folga, o método do verificador de folga foi 
abordado na última edição, mas terá que ser atualizado em breve. 
Nossos valores recomendados para a redução da folga interna irá 
mudar e os valores mínimos permitidos irão desaparecer ao final deste 
ano. Isto não irá afetar os modernos métodos de montagem para 
rolamentos com furos cônicos, tais como o método SKF Drive-up e o 
SensorMount, que serão explicados na próxima edição.
Agora, vou deixar que você leia a segunda edição das Práticas SKF de 
Polpa e Celulose. A resposta à primeira edição foi muito positiva, o que 
nos motiva bastante. Sinta-se à vontade para entrar em contato se tiver 
perguntas ou feedback.

Rolamentos de esferas 
em máquinas de papel
A 4ª edição deste manual 
para projetistas e 
operadores de máquina de 
papel está disponível 
agora. O número da 
publicação é 10580 EM, e 
está disponível para 
download no site skf.com.



C4 ao invés de C3

Básico

Classe de folga radial

Exemplo com 22320 EK:
 a folga radial é
22320 EK/C1 0,035 a 0,055 mm
22320 EK/C2 0,055 a 0,080 mm
22320 EK 0,080 a 0,110 mm (o sufixo CN é omitido)
22320 EK/C3 0,110 a 0,140 mm
22320 EK/C4 0,140 a 0,180 mm
22320 EK/C5 0,180 a 0,230 mm

C3L  significa a metade inferior do C3
C3H  significa a metade superior do C3
C3P  significa a metade superior do C3 com a metade inferior do C4
C3M  significa a metade superior do C3L com a metade inferior do C3H

O efeito da folga radial sobre a vida útil do rolamento

Fig. 1.

2

Às vezes, variedades específicas de rolamento não estão disponíveis, 
mas sim o mesmo tipo com uma classe de folga radial diferente. 
Poderíamos usar isto no lugar? Por exemplo, você poderia montar um 
22316 EK/C3 nos seus rolos de feltro ao invés de um 22316 EK? Este 
tipo de pergunta surge bastante. Portanto, vamos dar uma olhada nas 
diferentes classes de folga, como elas são selecionadas e o que pode 
acontecer se você mudar a classe de folga para uma aplicação.

Neste artigo vamos nos concentrar nos rolamentos de esfera. Muito do 
que está escrito aqui também se aplica a outros tipos de rolamento, por 
exemplo, rolos cilíndricos ou rolamentos rígidos de esferas. No entanto, 
não é relevante para todos os tipos de rolamento e arranjos de rolamen-
to. Para o rolamento de rolo toroidal CARB, a base é a mesma dos 
rolamentos de esfera mas, adicionalmente, a folga radial irá mudar de 
acordo com o deslocamento axial e/ou o desalinhamento do anel interno 
em relação ao anel externo.
Antes de responder a algumas perguntas recorrentes, vamos olhar para 
o básico: o que é a classe de folga radial; que influência ela tem sobre a 
vida útil do rolamento; a precisão de funcionamento e como é escolhida a 
classe de folga.

A folga radial exata de um rolamento é o deslocamento radial possível do 
anel interno em relação ao anel externo. Esta folga radial depende do 
diâmetro das pistas, dos diâmetros dos rolos e, para rolamentos autocom-
pensadores de rolos, da posição das pistas no anel interno († fig. 1).
Por motivos práticos, os rolamentos não são fornecidos com uma folga 
radial exata; ao invés disso, eles vêm com uma folga que se encaixa em um 
intervalo especificado na ISO 5753:1991.
A classe de folga radial é indicada por um sufixo na designação do 
rolamento. Estes sufixos, do menor para o maior, são: C1, C2, CN, C3, C4 e 
C5. CN é considerado como sendo a classe de folga padrão e não é incluído 
na designação do rolamento.

Além disso, letras podem ser adicionadas à classe de folga para 
tolerâncias reduzidas ou deslocadas.

Em alguns casos, a classe de folga é parte de outro sufixo. Para os 
rolamentos de esfera montados em máquinas de papel, os mais comuns 
são C083 e C084. C08 denota rolamentos com precisão melhorada. 
Assim, o C083 denota rolamentos com precisão melhorada e classe de 
folga C3.
A classe de folga radial deve ser escolhida com base na aplicação, ou seja, 
as condições de operação (velocidade, carga, lubrificação, transferência 
térmica), e qualquer redução de folga devido a ajustes de interferência, 
considerando as condições de inicialização.

A fig. 2 mostra que os rolamentos com maior folga têm menos rolos 
sustentando a carga. Consequentemente, a carga por rolo e a pressão de 
contato sobre o rolo mais carregado também é muito maior. Em tal 
situação, a fadiga será muito menor do que para o outro rolamento.
Ao calcular a vida útil nominal do rolamento com o método ISO, a folga no 
rolamento deverá ser igual a zero (sem folga, sem pré-carga), o que 
corresponde a 50% dos rolamentos carregados.
Se o rolamento não tiver folga e tiver uma pequena pré-carga, a carga 
geral no rolamento será maior, mas será menor no rolamento mais 
carregado já que a carga é mais bem distribuída ao longo dos rolamentos. 
Isto significa que a resistência à fadiga do rolamento aumenta. No entanto, 
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se a pré-carga ficar pesada demais, a resistência à fadiga se reduz 
rapidamente (ver curva vermelha na fig. 3).
Na verdade, isto não é tão simples porque o mancal não é totalmente 
rígido. Os mancais são flexíveis e, conforme o anel externo do rolamento 
tende a tomar a forma do seu assento no mancal, a distribuição de carga 
pode ser bastante diferente († fig. 4).
A curva de resistência à fadiga (em vermelho na fig. 3) irá mudar, mas 
sempre haverá uma queda rápida se houver muita pré-carga e uma 
redução na resistência à fadiga quando a folga ficar muito grande.
A folga e a pré-carga também terão influência sobre o atrito e, portanto, 
sobre o calor gerado pelo rolamento. Para simplificar, quanto menor a 
folga, maior será o atrito. O atrito também aumenta rapidamente com a 
pré carga.

A influência de folga 
radial sobre a precisão 
de funcionamento

A figura 5 mostra um rolamento 
com muita folga, mas com anéis e 
rolos perfeitamente redondos.
Se a carga sempre estiver na 
mesma direção, a posição relativa 
do anel externo irá permanecer a 
mesma. No entanto, se a carga se 
mover para a posição das 3 horas 
(indicada pela seta vermelha com 
contorno pontilhado), o centro do 
anel interno irá se mover na 
direção superior direita. No caso de 
variação na direção de carga, 
quanto menor a folga na operação, 
melhor a precisão de funciona-
mento.
Para algumas aplicações que 
exigem uma exatidão muito alta na 
execução muito alta, tais como 
prensas de impressão, um 
rolamento de esfera com alta 
precisão de funcionamento poderá 
ser montado com pré-carga (folga 
negativa). Dependendo do método 

de montagem e das condições de operação, estes rolamentos de esfera 
poderão rodar com uma leve pré-carga sem risco de entrar em uma zona 
de pré-carga muito elevada.
Em algumas fábricas de celulose, e mesmo em algumas fábricas de papel, 
você poderá encontrar prensas de parafuso quando a carga axial for 
sustentada por um rolamento autocompensador e a carga radial por um 
rolamento de esfera radial montado como visto na fig. 6, página 4.
O rolamento autocompensador é montado, radialmente livre no mancal de 
modo a não receber nenhuma carga axial. Quando a matéria prima é 
prensada, uma carga radial rotativa é criada e sua magnitude pode ser 
maior do que a da carga radial devido ao peso da rosca. O rolamento de 
esfera fica então sujeito a uma carga rotativa do lado de fora do anel. O 
anel interno, e portanto o eixo, terão algum deslocamento radial 
dependendo da folga interna e dependendo de se o rolamento encontra--
se montado em um ajuste com folga no mancal. Dependerá também da 

Distribuição de carga levando
em conta as deformações do
anel e mancal

A distribuição de carga com
anel e mancal rígidos
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liberação entre o anel externo e o mancal. Isto fará com que o anel 
interno (arruela de eixo) do rolamento autocompensador passe por um 
deslocamento radial e, por consequência, também o anel externo (arruela 
do mancal) († fig. 7).
Isto resulta no anel externo (arruela do mancal) do rolamento autocom-
pensador sendo forçado a realizar um movimento de desgaste contra sua 
superfície de assento, numa medida que corresponde à folga radial 
interna e à magnitude do ajuste com folga do rolamento radial. Em 
muitos casos isto leva a falhas prematuras.
O desvio da pista (precisão de funcionamento) também tem uma 
influência. A título de informação, os rolamentos de esfera padrão SKF e 
os rolamentos de rolo toroidal CARB de até 300 mm de diâmetro de furo 
têm uma precisão de funcionamento P5. Isto é quatro vezes melhor do 
que o padrão ISO normal.
Por favor, lembre-se de que a precisão de funcionamento geral de uma 
prensa de rolo, por exemplo, também depende de outros fatores, tais 
como as formas de assento de rolamento, as formas do rolo, a coaxiali-
dade entre o assento de rolamento e a parte de rolo, a posição do ponto 
de grande desvio do anel interno em relação ao ponto de grande desvio 
do assento do rolamento, etc.

Um ajuste apertado do rolamento sobre e/ou no seu assento depende da 
intensidade e da direção da carga. Os ajustes apertados reduzem a folga 
radial.
Em geral, embora nem sempre seja o caso, o anel interno do rolamento 
roda mais quente do que o anel externo. Quanto mais alta a velocidade e 
a carga, maior a diferença de temperatura entre os anéis externo e 
interno. Ademais, quanto mais alta a temperatura de operação, mais o 
diâmetro do rolo se expandirá. Isto reduz a folga radial no rolamento.
O início de operação deverá ser levado em conta, já que durante o início 
de operação a temperatura do anel interno aumentará mais rapidamente 
do que no anel externo. Durante o início de operação, a folga reduz e 
depois de um tempo aumenta. Dito isso, ela permanece menor do que 
quando a máquina está fria. Este fenômeno é acentuado quando o eixo é 
aquecido, por exemplo, em cilindros secadores, calandras aquecidas e 
Yankees. O diagrama 1 mostra a diferença de temperatura entre os 
anéis interno e externo durante o início de operação.
Como exemplo, se não houvesse inicialização e os rolamentos já 
estivessem rodando em condições de estado estáveis, a classe de folga C4 
não seria uma boa opção para os rolos cilíndricos secadores. A classe de 

folga C3 seria preferível devido à superior distribuição de cargas. Para 
comprovar isso, você só precisa olhar para a região de carga de um 
rolamento montado em um cilindro secador. Na média, é um ângulo de 
90-120º. Isto indica que o rolamento está rodando com muita folga em 
uma temperatura operacional de estado estável. No entanto, se um 
rolamento de classe de folga C3 fosse usado, haveria risco de pré-carga 
excessiva, porque a diferença entre a temperatura do anel interno e do 
externo teria removido completamente quaisquer folgas durante o início 
de operação.
A estabilidade dimensional é outra questão importante quando as 
temperaturas estão elevadas. As mudanças estruturais no aço do 
rolamento ocorrem e as dimensões se alteram. Os anéis de martensita 
tratados em têmpera com calor, e não estabilizados passam pelas maiores 
mudanças. Expandem-se inicialmente, e então se contraem. O diagrama 2 
mostra a variação de diâmetro a 200ºC para aço martênsico que foi 
estabilizado para 120ºC e para aço bainítico que foi estabilizado para 
200ºC. Lembre-se que todos os rolamentos autocompensadores de rolos 
SKF e os rolamentos de rolos toroidais CARB são estabilizados para 
200ºC.
Os procedimentos de montagem dos rolamentos, bem como o ambiente 
das máquinas também precisam ser levados em conta. Se o rolamento 
será montado com um método de montagem de baixa exatidão, tais como 
nos verificadores de folga; se o rolamento será excessivamente lubrificado 
ou se a temperatura ambiente variar demais, será então difícil manter 
uma folga operacional precisa. Mesmo se uma classe de folga de 

Temperatura do
anel interno

Temperatura do
anel externo

Diferença de temperatura
máxima entre o anel interno
e o externo no início de operação



Por sinal
• 

• 

Escolha o tipo e o tamanho do rolamento com base nas cargas.1 
2 

3 

Vejamos um exemplo rápido

 

Dm = diâmetro médio do rolamento = 0,5 (d+D) [mm]
d = diâmetro do furo [mm]
D = diâmetro externo [mm]

Para o rolamento 22222: dm = 0,5 (100 + 200) = 15 mm.
Do diagrama,  

com dm = 155 mm e P/Co = 0,15,
fp = 0,53 e com P/Co = 0,15 e ISO VG 220,

f  nperm = 3 000 x 0,53 x 0,83/0,87 = 1 520 r/min
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rolamentos for escolhida proporcionando, em teoria, uma folga operacional 
ideal, há risco de que ocorra pré-carregamento durante a operação real. 
Por este motivo, a maioria das classes de folga radial são selecionadas e a 
maior parte dos rolamentos são montados de modo que funcionem com 
folga, mesmo se isto não for ideal do ponto de vista da resistência à fadiga.

Jamais jogue ar frio sobre um mancal quando o rolamento estiver 
sobreaquecido. Isto poderá elevar a diferença de temperatura entre o 
anel interno e o externo, criando uma pré-carga catastrófica.
Tome cuidado ao aumentar o fluxo de óleo ou ao relubrificar quando 
um rolamento estiver sobreaquecendo. O sobreaquecimento poderá ser 
por conta de excesso de lubrificante.

Escolher a classe de folga correta pode parecer complicado se esta não for 
especificada pelo fornecedor da máquina. Em alguns casos, pode ser 
complicado já que a velocidade, a carga, o tipo de lubrificação, o resfria-
mento externo, o material e a geometria do eixo, o material e a geometria 
do mancal, os ajustes, a transferência térmica, e até mesmo a cor do 
mancal podem influenciar as diferenças de temperatura entre o anel 
interno e o externo. Mas, para uso geral (o que representa mais de 90% 
das aplicações), o catálogo Geral SKF fornece informações. Não é um 
processo direto, e a solução pode vir após diversas tentativas:

Escolha os ajustes corretos com base nas cargas. O Catálogo Geral SKF 
indica se uma classe de folga maior se faz necessária ou não. Informa-
ções mais precisas poderão ser dadas em um futuro artigo sobre como 
escolher os ajustes.
Calcule a nova velocidade de referência com base na carga e na 
lubrificação. Também seremos mais precisos sobre esta questão em 
um futuro artigo sobre limites de velocidade.

Rápido significa uma maneira rápida de determinar uma classe de folga 
que permita que o rolamento opere sem muita folga e sem uma 
pré-carga perigosa. Nem sempre ela fornecerá a classe de folga ideal. 
Exige um pouco de experiência, mas funciona.
Um rolamento de esfera de feltro, 22222 EK, gira a 200 r/min e tem uma 
carga bem pesada, devido a uma nova tensão de feltro como resultado de 
um aumento da velocidade da máquina. A carga equivalente à carga 
dinâmica, P, calculada usando as cargas axial  e radial (estimativa baseada 
no atrito entre o anel externo e o mancal na posição livre. N.B. isto não 

existirá se rolamentos de rolo toroidal CARB forem usados na posição 
livre) é próxima a 96 kN. O rolamento é lubrificado com uma graxa que 
tem viscosidade de óleo base de 220 mm2/s a 40ºC.
A carga básica dinâmica do rolamento, C, é igual a 560 kN.
A carga base estática do rolamento C0, é igual a 640 kN.

Primeiro, vejamos o quê indica o Catálogo Geral SKF em relação ao ajuste 
no eixo.
Mesmo se o rolamento tiver um furo cônico (sufixo K), é bom olhar para 
as indicações de rolamentos com furos cilíndricos († tabela 1, página 6).

P/C = 96/560 = 0,17 para que o rolamento tenha uma carga pesada.

O furo do rolamento equivale a 110 mm. A tabela diz que o ajuste 
recomendado é p6 e que uma folga radial maior do que a normal é 
recomendada. Por dedução, pode-se dizer que o rolamento com furo 
cônico deverá ser  impulsionado em seu assento na metade superior de 
impulso e assim assumir uma classe de folga C3.
Agora, vamos ver a velocidade de referência. A velocidade de referência, 
que é 3 000 r/min para o SKF 22222 EK, representa a velocidade, em 
condições operacionais específicas, na qual há equilíbrio entre o calor 
gerado pelo rolamento e o calor dissipado. Se o rolamento operar em 
condições diferentes daquelas usadas para calcular a velocidade de 
referência, uma nova velocidade, denominada velocidade permissível, deve 
ser calculada. Os rolamentos podem rodar acima da velocidade permissível 
em certas condições, e uma das condições é assumir uma classe de folga 
maior. Tudo isso é dado para um rolamento rodando a 70ºC.
O fator de correção depende da carga e da viscosidade. Para lubrificação 
com graxa:

Nperm = nr fp (fvreal / fvISOVG150)

Para determinar se uma classe de folga maior se faz necessária para o 
SKF 22222 EK, o diagrama 3 da página 7 é necessário.

fvreal = 0,83; com P/Co = 0,15 e ISOVG150, fvISOVG150 = 0,87. =>

Uma vez que a velocidade de rotação do rolamento é de 200 r/min e está 
abaixo de 1520 r/min, não há necessidade de selecionar uma classe de 
folga maior do que aquela selecionada após examinar o ajuste.

O 22222 EK/C3 é escolhido.

Se você não estiver confortável, chame a SKF. Os engenheiros de 
aplicação da SKF têm ferramentas muito mais precisas à sua disposição 
para selecionar a classe de folga adequada.



Rolamentos radiais com furos cilíndricos

Condições Exemplos Diâmetro de eixo Classe de tolerância
Rolamentos 1)

 

Carga do anel interno rotativo de carga indeterminada
Cargas leves e  
variáveis (P ≤ 0,05 C)

≤ 17 – – – js5 (h5)2)

(17) to 100 ≤ 25 ≤ 25 – j6 (j5)2)

(100) a 140 (25) a 60 (25) a 60 – k6
– (60) a 140 (60) a 140 – m6

Cargas normais a 
pesadas (P > 0,05 C)

≤ 10 – – – js5
(10) a 17 – – – j5 (js5)2)

(17) a 100 – – < 25 k53)

– ≤ 30 ≤ 40 – k6
(100) a 140 (30) a 50 – 25 a 40 m5
(140) a 200 – (40) a 65 – m6
– (50) a 65 – (40) a 60 n54)

(200) a 500 (65) a 100 (65) a 200 (60) a 100 n64)

– (100) a 280 (200) a 360 (100) a 200 p65)

> 500 – – – p74)

– (280) a 500 (360) a 500 (200) a 500 r64)

– > 500 > 500 > 500 r74)

  
 

– (50) a 65 – (50) a 70 n54)

– (65) a 85 (50) a 110 – n64)

– (85) a 140 (110) a 200 (70) a 140 p66)

– (140) a 300 (200) a 500 (140) a 280 r67)

– (300) a 500 – (280) a 400 s6min ± IT6/26)8)

– > 500 > 500 > 400 s7min ± IT7/26)8)

Ferramentas de máquina 8 a 240 – – – js4
– 25 a 40 25 a 40 – js4 (j5)9)

– (40) a 140 (40) a 140 – k4 (k5)9)

– (140) a 200 (140) a 200 – m5
– (200) a 500 (200) a 500 – n5

Carga do anel interno estacionário
g610)

h6

Somente cargas axiais
 ≤ 250 – ≤ 250 ≤ 250 j6

> 250 – > 250 > 250 js6

1) 

• k4 para diâmetros de eixo de 10 a 17mm
• k5 para diâmetros de eixo de  (17) a 25mm
• m5 para diâmetros de eixo de (25) a 140mm

• n6 para diâmetros de eixo de (140) a 300mm
• p6 para diâmetros de eixo de (300) a 500mm

 Para informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicações da SKF
2) A tolerância entre colchetes se aplica aos rolamentos de aço inox.
3) Para rolamentos de aço inox no intervalo de diâmetros de 17 a 30 mm, a tolerância j5 se aplica.
4) Rolamentos com folga interna radial maior do que a Normal podem ser necessários.
5) Rolamentos com folga interna radial maior do que a Normal são recomendados para d ≤ 150 mm. Para d > 150 mm, rolamentos com folga radial interna maior do que a normal podem ser necessários.
6) Rolamentos com folga interna radial maior do que a Normal são recomendados.
7) Rolamentos com folga interna radial maior do que a Normal podem ser necessários. Para rolamentos de rolo cilíndrico, uma folga interna radial maior do que a Normal é recomendada
8) Para valores de tolerância, por favor consulte o Catálogo de Engenharia Interativo SKF online em www.skf.com ou o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
9) A tolerância entre colchetes se aplica a rolamentos cônicos. Para rolamentos cônicos de carga leve ajustados pelo anel interno,

use js5 ou js6.
 

10) A tolerância f6 pode ser selecionada para grandes rolamentos de modo a fornecer um fácil deslocamento.

Tabela 1. Ajustes para eixos de aço sólidos 
Tabela do Catálogo Geral SKF 6000/1
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Cargas pesadas a muito 
pesadas e cargas de 
impacto com condições de 
trabalho difíceis (P > 0,1 C)

Demandas altas de 
precisão de funcionamen-
to com cargas leves (P ≤ 
0,05 C)

Um deslocamento axial 
fácil do anel interno sobre 
o eixo é desejável

Um deslocamento axial 
fácil do anel interno sobre 
o eixo é desnecessário

Esteiras, rolamentos de 
caixa de engrenagem com 
carga leves

Aplicações de rolamentos 
em geral, motores elétricos, 
turbinas, bombas, 
engrenagens, máquinas 
para trabalhar madeira, 
laminadores

Caixas de eixo para veículos 
ferroviários pesados, 
motores de tração, moinhos 
de rolamento

Rodas em eixos não 
rotativos

Polias de tensão, roldanas

Aplicações de rolamento de 
todos os tipos

Rolamentos de
rolo cilíndrico

Rolamentos de
rolo cônico

Rolamentos de rolo
CARB e autocompensadores

Pois, normalmente para rolamentos com carga pesada (P > 0,05 C), a folga radial maior do que a Normal costuma ser necessária quando as tolerâncias de eixo na tabela acima são usadas. Às vezes as condições de trabalho
exigem ajustes mais apertados para impedir que os anéis internos do rolamento girem sobre o eixo. Se a folga adequada, geralmente maior do que a Normal, for selecionada, as tolerâncias abaixo podem ser usadas:



Perguntas mais frequentes:

Posso usar um rolamento com uma classe de folga maior?

Posso usar um rolamento com uma classe de folga menor?

22320 EK/C3: a folga radial é entre 0,110 e 0,140 mm• 
 22320 EK/C4: a folga radial é entre 0,140 e 0,180 mm• 

•

•

A lubrificação afeta a escolha de classe de folga?

ISO VG 32

ISO VG 460

ISO VG 220

ISO VG 150

ISO VG 68

0,9

0,7

0,5

0,3

0,1

0

1,0
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0,8

0,7

0,6

fP

0,1 0,3 0,5 0,7
P/C0

fν

dm ≤ 35 mm

dm = 150 mm

dm = 400 mm

dm ≥ 600 mm

Diagrama 3. fatores de ajuste fp e fv para os rolamentos radiais. 
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Em aplicações gerais, tais como ventiladores, e na maioria das 
aplicações de papel, é possível usar um rolamento com maior classe 
de folga, sem influência significativa sobre a vida útil do rolamento ou 
sobre as condições de operação da máquina. De qualquer maneira, é 
melhor ter uma máquina rodando com um rolamento que não tem a 
classe de folga certa do que ter uma máquina parada.
Tome cuidado ao usar a classe de folga normalmente recomendada 
na próxima troca de rolamento. Muitos mecânicos optam por um 
rolamento substituto com base na designação do rolamento desmon-
tado. Se tiverem usado duas vezes um rolamento com folga maior, a 
máquina pode rodar com um rolamento C4 no lugar do rolamento CN 
que deveria ter.
Com o rolamento de rolo toroidal CARB, um método simples, se for 
possível na máquina, é criar um deslocamento axial determinada dos 
anéis para reduzir a folga interna.

Não. Não é recomendado, sem estudos técnicos, substituir um 
rolamento por outro com uma classe de folga menor devido ao risco 
de pré-carga excessiva durante a operação.
Uma solução é aumentar a folga do rolamento disponível ao reduzir o 
diâmetro de pista do anel interno. Dependendo de onde e como isso é 
feito, o desempenho do rolamento (fricção, precisão de funcionamento, 
resistência à fadiga) poderá ser reduzido e estar longe dos parâmetros 
de projeto SKF originais.

A precisão de funcionamento de um rolamento C3 é melhor do
que de um C4?

A precisão de funcionamento não depende da classe de folga.
Os padrões SKF 22320 E, 22320 E/C3 e 22320 E/C4 têm todos uma 
precisão de funcionamento P5 (quatro vezes melhor do que a precisão de 
funcionamento da classe ISO normal). Mas, conforme indicado na página 
3, a folga operacional residual pode influenciar a precisão de funciona-
mento geral.
Também é importante entender que um rolamento C4 pode operar com 
uma folga interna operacional residual menor do que a de um rolamento 
C3. Depende das condições de operação e da maneira como o rolamento 
foi montado.
Um rolamento com folga radial próxima do valor máximo da classe C3, 
montado com um ajuste muito leve, pode ter uma folga radial, após a 
montagem, com folga residual maior do que um rolamento C4, cuja folga 
é próxima ao valor mínimo da classe C4 montado com um ajuste 
apertado.

Tomemos um 22320 EK/C3 com folga radial de 0,135 mm e um 
22320 EK/C4 com folga radial de 0,145 mm. A redução de folga 
recomendada é entre 0,045 e 0,060 mm.

Se o 22320 EK/C3 tiver uma redução de folga de 0,045 mm a folga 
residual após a montagem será de 0,090 mm.
Se o 22320 EK/C4 tiver uma redução de folga de 0,060 mm, a 
folga residual após a montagem será de 0,085 mm.

É claro que isso não acontece com muita frequência e, estatisticamen-
te, os rolamentos C3 têm menos folga residual depois da montagem 
do que os rolamentos C4. A demonstração serviu apenas pra mostrar 
que não era verdade 100% do tempo.

A lista de rolamentos no estoque mostra que preciso de 22320 EK e
22320 EK/C3. Posso só armazenar a variante C3?

A resposta é: por que não? Em alguns casos, especialmente para 
rolamentos de carga média, a folga elevada de CN para C3 tem um 
efeito pequeno sobre a vida útil e a precisão de funcionamento, ou 
está dentro de limites aceitáveis. A decisão deve ser tomada conside-
rando cada caso. Não há uma regra geral.

A resposta é sim já que dependendo do lubrificante (graxa ou óleo, 
viscosidade) e da quantidade de lubrificante, a temperatura do 
rolamento será diferente e a diferença de temperatura entre o anel 
interno e o anel externo será diferente.
Portanto, trocar de banho de óleo para lubrificação de graxa devido a 
vazamentos de óleo indesejados pode ser arriscado. O Catálogo Geral 
SKF fornece informações suficientes para a maioria dos casos.



Minha máquina vibra demais, eu deveria usar um rolamento
com menos folga?

Conclusão

 

  
 
 

O caso da pista interna dividida
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A folga raramente é a causa das vibrações. Montar um rolamento com 
folga menor não elimina a causa. A causa das vibrações deve ser 
investigada. Então, quando a causa for bem compreendida, ações 
corretivas poderão ser tomadas.
Além disso, montar um rolamento com folga menor pode ser 
arriscado e criar falhas prematuras devido à pré-carga excessiva.

Espero que este artigo forneça uma visão melhor sobre o que é a classe 
de folga e sua influência sobre as condições operacionais. Escolher a classe 
de folga adequada para um rolamento nem sempre é algo simples já que 
depende de diversos parâmetros, tais como o eixo e ajustes do mancal, 
velocidade e lubrificação. Em um artigo futuro, iremos abordar estas 
coisas em maior detalhe. Neste meio tempo, em todos os casos a SKF 
poderá te ajudar.

Philippe Gachet é um 
engenheiro de aplicação que 

trabalhou com indústrias 
pesadas, em especial celulose 

e papel, desde 1990. Entre 
em contato com ele no e-mail 

philippe.gachet@skf.com

Em uma fábrica na Nova Inglaterra, no início dos anos oitenta, a máquina 
de imprimir e escrever em papel havia "quebrado". Quando o gerente de 
Engenharia e Manutenção, Sam, chegou ao local, era óbvio que ao menos 
um rolamento traseiro do secador havia falhado, e diversas engrenagens 
tinham dentes partidos. A situação, resumidamente, era complicada.

O problema imediato era devolver a máquina ao estado operacional o 
mais rápido possível, e para isso um plano foi desenvolvido para iniciar 
reparos contínuos, até que o trabalho estivesse completo. Quarenta e 
duas horas depois, a máquina inicializou e funcionou corretamente. Esta 
era somente uma parte da história; agora vem a sessão de resolução de 
problemas.
O "Upteam", um grupo de indivíduos destacados para resolver problemas 
que haviam ocorrido, mas que não deveriam se repetir em suas 
respectivas áreas operacionais, iniciou sua avaliação preliminar dos 
eventos em torno do incidente. A "Upteam" é uma equipe operacional 
multifacetada e rudimentar com um objetivo; eliminar incidentes de tempo 
perdido e recorrentes.
Geralmente, o "líder" da equipe é o Gerente de Operações (Ted, neste 
caso) do departamento. Caso contrário, o líder da equipe deve ter este 
nível de autoridade e de tomada de decisões. O "facilitador" da equipe é o 
Engenheiro de Manutenção ou Confiabilidade para a área operacional 
específica. Geralmente um Planejador de Manutenção (Hank) e o 
Encarregado de Manutenção da área (Bob) também são membros.
A engenharia é representada pelo Engenheiro da Área (Terry). Outros 
departamentos, tais como Compras e Equipe são solicitados para 
comparecer conforme seja necessário; por exemplo, se houver um 
problema com o fornecedor ou o treinamento. Nesta reunião em especial, 
Sam também estava presente.
O Engenheiro de Manutenção (Jim) havia juntado todos os dados factuais 
disponíveis e começou a passar esta informação para os outros líderes de 
equipe. A informação é exibida em uma tabulação simples. As perguntas 
básicas feitas são O que, Quando, Onde, Por quê, Quem e Como. A 
pergunta essencial, porém, após determinar a causa, é "o que pode ser 
feito para impedir que isso se repita?".

Foi determinado que a falha do rolamento traseiro do secador #10 havia 
ocorrido apenas alguns minutos depois da máquina inicializar, após uma 
manutenção e desligamento da máquina planejados. O rolamento do 
secador havia falhado completamente. As peças, tendo se tornado detritos 
no trem de engrenagem, haviam feito com que os dentes destas 
engrenagens falhassem.
O rolamento do secador havia sido lubrificado, conforme mostrado pelo 
óleo que ainda fluía. Os rolos e o anel externo estavam tão destruídos, que 
qualquer tentativa de avaliá-los era infrutífera. No entanto, a pista interna 
ainda estava ligada ao eixo do secador após a falha.
A pista interna demonstrou evidências de sobreaquecimento e, além disso, 
havia uma rachadura na pista. Isto foi a pista chave para o modo de falha 
que havia ocorrido.
Jim entrou em contato com o fabricante de rolamentos e, após discussões 
com um de seus engenheiros de aplicação, descobriu que esta rachadura 
era uma prova forte da fadiga térmica que levou à falha.
Jim raciocinou, com a ajuda do engenheiro do fabricante de rolamentos, 
que o rolamento havia passado por sobreaquecimento sério logo antes da 
falha. Um dado foi o registro de 'ruído' (vibração) do rolamento logo antes 
do desligamento. Este era o procedimento operacional para cada máquina 
com desligamento agendado. Este rolamento em particular, e o trem de 
engrenagem próximo a ele, não demonstravam suspeita de problemas, 
com base nas "boas" leituras tomadas no momento.
Estes foram os dados apresentados na reunião do "Upteam". A discussão 
que se seguiu foi orientada por Ted.
"De onde viria este sobreaquecimento?" perguntou Ted para ninguém (e 
para todos) em específico.

"Bom", se ofereceu Bob, "se não houvesse óleo no rolamento, as 
superfícies metálicas em atrito gerariam bastante calor, e depressa".
"Havia óleo no rolamento?" perguntou Ted.
"Sim" respondeu Bob, "na verdade ainda víamos óleo fluindo para o 
rolamento mesmo depois da falha".
"O fornecimento de óleo é um problema então?" perguntou um Ted 
irritado.



 †
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"Às vezes pode ser", respondeu Bob.
"Como podemos ter certeza de que o fornecimento de óleo está funcio-
nando?" perguntou Ted, olhando fixamente para Bob.
"Primeiro, o lubrificador para a máquina", respondeu Bob.
"Ele estava cuidando do sistema de óleo?"
"Sempre, e estava cuidando desta vez, pelo que eu sei".
"O que poderia ser feito para que tenhamos certeza absoluta de que o 
fornecimento de óleo esteja fluindo para todos os rolamentos?" perguntou 
Ted.
"Acho que algum tipo de indicação de fluxo ou alarme; algo assim, embora 
eu não ache que este seja o problema", respondeu Bob.
Sam entrou na discussão: "Não se sinta culpado, esta não é uma caça às 
bruxas e nem uma sessão de acusações. Estamos aqui para encontrar a 
causa, uma solução, e impedir que isso aconteça de novo. Não vamos 
perder tempo fazendo acusações ou nos acobertando. Fui claro?"
"Sim", respondeu Bob. Os outros concordaram com a cabeça também.

"Ok, então se pudermos colocar um alarme na perda do fluxo de óleo, 
poderíamos ter uma indicação desta causa em especial e eliminar a falha, 
certo?". Após o consenso geral com acenos de cabeça, Ted continuou: 
"Jim, anote isso para convocar o acompanhamento; quero que Terry 
monitore isto e veja o que está disponível para alarmes".
Ele olhou para Jim, que era responsável por registrar e por providenciar o 
acompanhamento com os membros do grupo que recebessem tarefas.
"Qual é o procedimento de inicialização normal para esta máquina?" ele 
perguntou ao Encarregado de Máquinas presente.
"Bom, começamos girando os secadores assim que recebemos a liberação 
de nossas equipes e das equipes de manutenção. Geralmente isso significa 
fazer isso assim que todas as travas são retiradas da turbina".
"E então?" continuou Ted.
"Abrimos as válvulas de vapor para que o fornecimento de vapor do 
secador aqueça os secadores", respondeu o encarregado de máquinas.
"Acho que isso é parte do problema", sugeriu Bob.
"Por quê?" perguntou Ted.
"Bom, o óleo realmente não é aquecido antes de o vapor ser colocado nos 
secadores. Pode ter apenas 80 ou 90 ºF [26-32ºC] e é espesso feito 
melaço até que seja aquecido até a temperatura operacional. Esta é a 
maior parte do trabalho do lubrificador durante o início de operação, 
ajustar os fluxos até que o óleo e o encanamento estejam aquecidos e o 
fluxo de óleo se estabeleça. Na verdade é uma dor de cabeça para os 
lubrificadores".
"O que mais?" indagou Ted.
"Quando o vapor é colocado nos secadores, faz calor, e o vapor é 
encanado diretamente através do furo do eixo traseiro", respondeu Bob. 
"Todo esse calor, de uma só vez, sem resfriamento, tem que causar 
algum tipo de problema".
"Qual a temperatura do vapor neste ponto?" perguntou Ted, lançando 
olhares em volta da mesa.
Terry disse "Acho que 300ºF [149ºC], e provavelmente está sobreaqueci-
do porque não resfriamos até obter condensado suficiente de volta dos 
secadores para operar os resfriadores".
"Você quer dizer que a gente aquece o metal até 300ºF, e então o 
sujeitamos a óleo frio de 80 a 90 ºF durante o início de operação?"
"Não toda vez", sugeriu Terry; "somente depois de longos desligamentos 
como este, onde o fornecimento de óleo está desligado, e o aço resfriou 
até a temperatura ambiente. Normalmente, dependendo do trabalho que 
fazemos na máquina, deixamos o sistema de óleo rodando, e o metal não 
resfria tão rápido".

"E a temperatura do óleo?"
"Bom, o aquecedor para o óleo são bobinas de vapor, e quando a turbina 
está desligada o fornecimento de vapor para o aquecedor também está. 
Tivemos que mudar algumas coisas no sistema de aquecimento porque 
ele exige muita manutenção." respondeu Bob.
"Então, deixa eu entender; primeiro a gente não aquece o óleo quando a 
máquina está desligada e o óleo precisa ser aquecido. Então ligamos vapor 
superaquecido nos secadores, antes que o óleo possa ser usado para 
resfriamento e, é claro, lubrificação. Então o lubrificador fica correndo, 
tentando manter algum tipo de fluxo de óleo sem alagar os mancais dos 
rolamentos quando a máquina está aquecendo. Então, finalmente, depois 
de algumas horas, o óleo está aquecido na temperatura de operação? E 
começamos a resfriar o vapor depois de conseguir condensado bastante, 
de volta dos secadores? É isso mesmo?" perguntou Ted, com a descrença 
visível em sua face, frente a várias cabeças balançando.
"Ok, então o que podemos fazer em relação a essa comédia de erros?" ele 
pergunta.
"Podemos colocar buchas de isolamento em todos os eixos traseiros para 
reduzir a temperatura" sugere Terry.
"Quanto isso custaria e quanto tempo levaria?"
"Muito dinheiro e muito tempo. Cada secador teria que ser reajustado, 
acho que isso estaria fora de questão."

"Próxima sugestão?"
"Poderíamos colocar aquecedores elétricos no reservatório do sistema de 
óleo para manter a temperatura operacional mesmo quando estivermos 
fora de operação."
"Quanto isso custaria e quanto tempo levaria?"
"Não deve custar muito, alguns milhares de dólares. Não sei quanto ao 
tempo de instalação, teríamos que drenar o tanque. Vou pesquisar a 
respeito", arriscou Terry.
"Boa; anote isso Jim, e quero um acompanhamento no final do mês", 
declarou Ted. "O que mais?"
"Sabe", começou Sam, "em outro lugar onde trabalhei, tínhamos loops de 
aquecimento no sistema de circulação de óleo, para permitir que o óleo 
circulasse nas extremidades, antes do início de operação. Isso auxiliava o 
fluxo de óleo durante o início de operação, e mantinha boa parte dos 
canos aquecidos, de modo que os lubrificadores não tivessem que correr 
demais durante o início de operação. Talvez pudéssemos fazer algo assim 
nesta máquina? Precisamos mudar só um pouquinho o encanamento, as 
conexões e as válvulas entre a extremidade de pressão e a linha de 
escoamento".
"Você seria voluntário para isso?" perguntou o líder da Upteam.
"Claro, vou fazer algumas perguntas e elaborar uma estimativa para a 
próxima reunião", respondeu Sam.
"Ótimo, alguma outra sugestão?"
"Este vapor sobreaquecido deve ser fácil de resolver" sugeriu Terry; 
"podemos guardar condensado suficiente para o início de operação, ao 
invés de jogá-lo fora, ou podemos trazer um pouco de água desminerali-
zada da usina de vapor para o resfriamento. Não fica tão longe, vou 
pesquisar a respeito".
"Ótimo, a coisa está melhorando".
"Acho que poderíamos dar uma olhada no nosso procedimento de 
inicialização", disse o Encarregado de Máquinas; "podemos verificar com o 
lubrificador e ver se ele está pronto antes de ligarmos o vapor. Vou fazer 
essas mudanças no nosso procedimento".
"Algo mais?" perguntou o líder da Upteam. Nenhuma resposta.
"Então vamos marcar nossa próxima reunião para quarta feira, dia 23, às 
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13:00, aqui mesmo. Ok? Estejam prontos para dar os seus relatórios 
sobre suas partes na solução".
Este processo de resolução de problemas pode não parecer grande coisa, 
mas foi algo grande para esta fábrica. Eles conseguiram um sistema para 
lidar com o tempo ocioso e com as perdas na produção, que envolviam 
mais de um ponto de vista, e mais de uma pessoa pensando em um 
problema em particular. Um processo simples, que desenvolve um plano 
e acompanha cada elemento desse plano. O que mais um Gerente de 
Fábrica poderia querer?
As soluções exigem tempo, mas o aspecto importante deste procedimento 
é o acompanhamento. O Engenheiro de Manutenção é o facilitador, o 
responsável pelo cronograma, a pessoa responsável por garantir que as 
ideias e tarefas sejam seguidas. É claro que ele tem o apoio do Líder da 
Equipe e dos membros da equipe.
A chave é a eliminação eficaz de um problema recorrente. Um problema 
eliminado é uma recompensa para continuar o processo em outro 
momento.

John Yolton está chegando ao 
seu 46º ano na indústria. Um 

veterano de várias épocas e 
experiente na fabricação de 

celulose e papel, Yolton 
atualmente auxilia clientes 

globais da indústria de papel 
com estratégias de melhoria na 

confiabilidade de recursos. 
Entre em contato com ele no 
e-mail john.yolton@skf.com.

Usando cinco áreas de competência e experiência específica de aplicação, agregadas ao longo de mais de 
100 anos, a SKF traz soluções inovadoras para terceirizadas OEMs e instalações de produção em cada 
grande indústria ao redor do mundo. Estas cinco áreas de competência incluem rolamentos e unidades, 
selos, sistemas de lubrificação, mecatrônica (combinando mecânica e eletrônica em sistemas inteligentes) e 
uma ampla variedade de serviços, de modelagem 3D computadorizada ao monitoramento avançado de 
condições e sistemas de gestão e confiabilidade de recursos. Uma presença global garante aos clientes da 
SKF, com padrões de qualidade uniformes e disponibilidade global de produtos.
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