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Todos nós temos muito em comum, in-
dependentemente de vermos isso ou não
Embora minha experiência seja na gestão da produção e operações 
na indústria de papel na Europa, onde trabalhei para vários dos 
maiores produtores de papel e tecido, tive a oportunidade de 
ampliar meus horizontes depois de me juntar à SKF como consultor 
de processo. Desde que me mudei para a Ásia há dois anos, eu 
realmente gostei de ver como as coisas são feitas nas várias 
fábricas e países aqui.

É fascinante ver como as fábricas gerenciam de maneira diferente seus 
processos de produção e a disponibilidade de seus equipamentos. Às 
vezes, as diferenças estão bastante acentuadas, mas muito frequente-
mente me deparo também com semelhanças. Mudar as prioridades 
diárias e os problemas da seção de secadoras, ambos dos quais afetam 
a produção, parece ser razoavelmente universal, por exemplo.

Eu me lembro de sentar em uma reunião de gerência há alguns 
anos, em uma fábrica que trabalhei, ouvindo como todos estavam 
gratos de que apenas um dia de produção tivesse sido perdido por 
uma falha de rolamento Yankee. Lembro-me que pensei que isso não 
devia ter acontecido e no que poderia ter sido feito para prevenir isso 

em primeiro lugar. A prioridade, no entanto, foi manter a produção 
funcionando novamente o mais rápido possível e, para ser justo, a 
equipe fez um bom trabalho ao fazer isso. Eles não fizeram um 
trabalho tão bom ao considerarem qual poderia ou deveria ser a vida 
útil do rolamento ou sobre a análise da causa raiz necessária para 
prevenir que isso acontecesse novamente. Eles seguiram para o 
próximo item na lista de prioridades diárias, claro.

Esta edição do informativo, e a próxima, são sobre cilindros 
secadores e mancais Yankees. Abrangeremos as condições de 
operação, os problemas e as nossas recomendações para lidar com 
eles. Espero que vocês achem esses dois informativos interessantes e 
úteis, mesmo se eles não ajudarem você nas suas prioridades diárias!

Atenciosamente,
Andy Cross,

Consultor de Processo, Segmento de Papel e 
Celulose

andrew.cross@skf.com
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Fig. 1A Configuração típico do rolamento do cilindro da secadora 
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Cilindros Secadores e Yankee, e 
sua lubrificação (Parte 1)

Os engenheiros da SKF, trabalhando com fábricas de papel, 
receberam várias perguntas sobre as folgas em rolamentos, os 
tratamentos térmicos do anel interno e a lubrificação nas aplicações 
de cilindros Yankee e secadores. De fato, depois de problemas 
relacionados à corrosão e contaminação da água do processo na 
seção úmida, essas são provavelmente as coisas mais comuns com 
as quais lidaram. Assim, esta edição das Práticas de Papel e 
celulose da SKF será focada nelas. É um assunto amplo; e então, a 
fim de abordar essa matéria em profundidade suficiente, também 
dedicaremos a próxima edição do nosso informativo a isto. 

Condições de operação do rolamento
Da perspectiva do rolamento, as aplicações do secador e do cilindro 

Yankee são semelhantes. Os mancais não giram em altas velocidades, 
e não estão sobrecarregados. O vapor usado para aquecer tais 
cilindros, no entanto, cria alguns desafios. 

O vapor que passa pelo buraco do munhão sobre o qual os 
rolamentos são montados († fig. 1) causa expansão térmica radial e 
axial, tanto do munhão  como do cilindro.

A expansão térmica axial cria a necessidade de um mancal ou 
rolamento que possa acomodar expansões axiais relativamente 
grandes do munhão, referente à estrutura da máquina na parte 
frontal.

Uma vez que o vapor também aquece os munhões e os rolamentos, 
e como o primeiro estará mais quente do que o outro, os anéis 
internos do rolamento devem ser capazes de suportar a expansão 
radial. Isso cria stress adicional nos anéis internos, além daqueles 
criados pela montagem ajustada no assento. Devido à diferença de 
temperatura entre os anéis internos e externos dos mancais, uma 
folga maior do que a folga radial interna normal é necessária para 
manter alguma folga e evitar a pré-carga.

A redução interna máxima da folga, e o stress no anel interno, são 
apresentados durante a inicialização com a máquina fria. Os desenhos 
acompanhantes († fig. 2, 3, 5 e 6) mostram a distribuição da 
temperatura, calculada sobre a seção transversal de uma configuração 
durante a inicialização. Esses resultados foram testados em relação ao 
cilindro de uma secadora real – no qual as temperaturas foram 
monitoradas – e confirmados para os fluxos de óleo entre um e dois 
litros por minuto, com leve desvio nas altas e baixas taxas de fluxo de 
óleo. O rolamento em nosso modelo de simulação é um rolamento de 
roletes esféricos de 23052 CCK/C4W33, com uma velocidade 
rotacional de 130 rpm e uma taxa de fluxo de óleo de 2 l/min. Nosso 
modelo considera uma temperatura de vapor de 180ºC (356 ºF) 
durante a inicialização, e 130ºC (266 ºF) nas condições operacionais 
normais.

Com a distribuição de temperatura apresentada na fig. 2, o stress 
do aro no anel interno é aumentado em 60%, ou seja, quase 220 Mpa, 
ao invés de 136 Mpa após a montagem.

Configuração do cilindro da 
secadora
1 Cilindro da secadora
2 Misto de vapor
3 Entrada de vapor
4 Sifão
5 Condensação
6 Isolamento do munhão
7 Acionador lateral do rolamento
8 Rolamento dianteiro
9 Engrenagem de acionamento



 

Fig. 4 Isolamento do vão de ar na lateral de acionamento de um cilindro de secadora. 
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A folga radial interna do rolamento é reduzida em 0,28 mm na fig. 2, 
e 0,12 mm na fig. 3. Um rolamento de classe C4  quanto à folga 
radial interna poderia rodar pré-carregado durante o acionamento. 
Isso não necessariamente compromete a função do rolamento, mas 
quaisquer erros na forma do mancal e eixo do assento, etc. – que 
normalmente são compensados pela folga radial do rolamento – 
podem tornar sua presença sentida quando a folga interna radial é 
eliminada. Isso pode ter um efeito negativo na vida do rolamento, e 
trazer danos a este.
Se, em nosso exemplo, a temperatura do anel interno do rolamento 
estiver próxima de 107-109ºC (225-228 ºF), devemos lembrar que 
nos pontos onde o vapor estiver acima de 170ºC (338 ºF) durante a 
operação normal, sem isolamento do munhão, poderemos adicionar 
aproximadamente 20ºC (68 ºF) à temperatura do anel interno do 

rolamento.
À medida que o vapor aquece o rolamento, o lubrificante também é 
aquecido, e existe uma diferença significativa entre a viscosidade 
cinemática do óleo em condições frias e quentes.
Um vão de ar entre o furo do munhão e o cano pelo qual o vapor 
passa († fig. 4) reduz a transferência de calor para os mancais. 
Observe que também há um vão de ar na superfície da extremidade 
no munhão e que, sem isso, as temperaturas apresentadas na fig. 5 e 
6 seriam maiores. 
Ao isolar o furo e os munhões da face externa, as temperaturas do 
rolamento podem ser reduzidas em 35ºC (95 ºF). Isso tem um efeito 
enorme no lubrificante, em termos de espessura do revestimento do 
óleo e sua vida útil.

Fig. 2 Distribuição de temperatura, 15 a 30 minutos após o aciona-
mento sem isolamento do munhão

Fig. 3 Distribuição de temperatura durante a operação normal, sem 
isolamento do munhão
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Há várias questões que podem causar problemas nas aplicações do 
cilindro Yankee e secador: 
1 Oxidação prematura do lubrificante em um lodo preto e pegajoso, 

ou até mesmo carbono. Chamo isso de “a morte preta” (-> fig. 7 e 
8). Pode ser causada pelo uso inadequado de óleo, fluxos de óleo 
muito baixos, temperaturas muito altas, contaminação que acelera 
a oxidação, etc. 

2 As fábricas de papel reduzem o fluxo de óleo devido a vazamentos 
que normalmente ocorrem, porque os canos de retorno estão 
sujos e criam resistência ao alto fluxo.

3 O uso de óleo inadequado. Muitos dos produtos vendidos como 
óleos de máquina de papel para a seção do secador não passam 
nos testes da SKF. Esses testes foram desenvolvidos pela SKF em 
meados de 1980 para testar e aprovar novos óleos e pacotes 
aditivos para as condições operacionais encontradas nas máquinas 
de papel. Óleos inadequados envelhecem rápido e se tornam 
agressivos ao aço do rolamento.

4 A contaminação de líquido devido à condensação, limpeza de alta 
pressão, vazamento no sifão de articulação/estacionário de vapor. 
Um problema aqui é que a maioria dos separadores de água/óleo 
em linha não é eficiente o suficiente para evacuar toda a água 
proveniente de um vazamento de sifão de articulação/estacionário 
de vapor. Isso resulta em um equilíbrio ruim, ou seja, entra mais 
água no sistema do que pode ser removida dele.

5 Problemas de rachadura no anel interno do rolamento. Isso 
acontece mais frequentemente durante o acionamento, quando o 
munhão está muito mais quente do que o anel interno do 
rolamento. A rachadura normalmente começa em uma posição 
onde já há danos, tais como um amassado, microrrachaduras por 
fadiga na superfície, um desprendimento ou corrosão. Começa a 
partir do dano na canaleta ou a partir do buraco. Alguns tratamen-
tos térmicos do aço do rolamento são mais sensíveis do que outros. 
Não acredite que os mancais temperados sejam a única solução. 
Muitos clientes usaram mancais temperados da SKF por muitos 
anos sem problemas. Dito isso, alguns tipos de tratamento 
térmicos não devem ser usados para a secagem dos mancais do 
cilindro.

6 Temperaturas muito altas. Isso é devido às máquinas antigas, sem 
isolamento do rolamento do munhão do cilindro secador, sendo 
aceleradas para produzir mais papel. Ao invés de adicionar mais 
cilindros de secadoras e/ou ter aumentado a remoção de água na 
seção de prensas, a temperatura do vapor é aumentada sem 
adição do isolamento do munhão.

7 Sobrecargas axiais, devido ao anel externo do rolamento de roletes 
esféricos axiais livres – tradicionalmente na parte dianteira – não 
poder deslizar em seu mancal. Mais frequentemente, isso ocorre 
devido à corrosão de alto atrito no furo do rolamento e/ou no 
diâmetro externo do rolamento. Também houve casos onde a 
diferença de temperatura entre o mancal e o anel externo do 
rolamento era tão alta que resultou em uma interferência entre o 
anel externo e o seu assento. 

8 Desalinhamento em excesso. Esta envolve projetos que usam um 
rolamento com roletes cilíndricos tais como rolamentos axiais livres. 
Tudo está adequadamente alinhado quando a máquina é montada, 
mas, com o tempo, ocorrerá deformação na estrutura da máquina. 
Visualmente, é difícil de ver, mas é suficiente para reduzir a vida útil 
do rolamento com roletes cilíndricos, uma vez que estes são muito 
sensíveis ao desalinhamento. Normalmente, os mancais são 
substituídos e o alinhamento não é verificado. Colocar o mancal de 
volta na posição, com a ajuda apenas de marcas e/ou pinos de 
posição não é suficiente. O primeiro CARB montado na França em 
um cilindro de secadora estava no International Paper Saillat sur 
Vienne. Isso foi em 1996, com o CARB substituindo o rolamento 
com roletes cilíndricos que estava funcionando com um desalinha-
mento muito grande, já que a estrutura poderia ter sido trocada. 
Em 1997, coloquei 43 rolamentos com roletes cilíndricos N 3040 
K/C4VA701 com CARB C 3040 K/HA3C4 em uma máquina que 
apresentava 22 anos de falhas repetitivas. A inspeção desses 
mancais revelou que 15 deles apresentavam uma zona de carga 
padrão, típica de mancais funcionando com desalinhamentos muito 
grandes, e que dois deles já tinham desenvolvido atrito.

Fig. 5 Distribuição da temperatura, 15 a 30 minutos após o aciona-
mento com isolamento do munhão.

Fig. 6 Distribuição da temperatura durante a operação normal, com 
isolamento do munhão.



Tipos de rolamento

Fig. 7 Óleo transformado em carbono. 

Fig 8. A morte negra. 
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Muitos dos problemas listados acima podem ser relacionados. Veja o 
exemplo de uma máquina de papel antiga sem isolamento do munhão. Ela 
foi acelerada, e a temperatura do vapor aumentada. O óleo lubrificante, 
embora anteriormente adequado, envelhecerá prematuramente na 
temperatura de operação elevada. O óleo irá oxidar rapidamente, resultando 
na lubrificação inadequada do rolamento e contaminando os canos de 
retorno de óleo com depósitos. Esses depósitos causam resistência ao fluxo 
de óleo, e a fábrica reduz então a taxa de fluxo, para diminuir o vazamento. 
Sem lubrificação adequada, os canais do rolamento são danificados, o que 
aumenta o risco de rachaduras no anel interno para o futuro.  
Normalmente, onde há falha de rolamento, a primeira pergunta das fábricas 
de papel é sobre o tipo de rolamento e a sua capacidade de carga. De fato, 
as causas-raiz estão principalmente relacionadas ao óleo usado, à taxa de 
fluxo, ao isolamento inadequado do munhão e ao conteúdo de água no óleo.
Quando não há isolamento do munhão e as temperaturas do vapor estão 
altas, os mancais com anéis internos reforçados frequentemente são 
selecionados. Para mim, esta é apenas uma solução tapa-buraco, uma vez 
que o rolamento terá uma vida útil curta de qualquer maneira, devido à 
lubrificação inadequada. Mesmo fluxos de óleo muito altos não reduzirão a 
temperatura de modo suficiente para a formação de um revestimento de 
óleo adequado, uma vez que o óleo passa muito rapidamente para poder 
reduzi-la. A solução real é isolar os munhões.

Existem muitos tipos de rolamento e configurações de rolamento 
diferentes utilizados nas aplicações de secadora e cilindro Yankee. Vamos 
ver os mais comuns.  
Hoje, quase todos os cilindros de secadoras possuem rolamentos de roletes 
esféricos no lado de acionamento. Ainda há alguns mancais simples usados 
em máquinas muito antigas, tal como evidenciado por solicitações 
ocasionais, nas quais trabalhei na conversão para mancais com elementos 
rotativos. Além disso, às vezes são usados mancais separados. À primeira 
vista, estes parecem uma boa solução onde os mancais possuem vida útil 
curta e precisam ser substituídos rápida e facilmente. No entanto, o ponto 
fraco é o vão entre as duas peças do anel interno. Além disso, o ajuste 
apertado do anel interno não pode ser ajustado com precisão suficiente. 
Assim, embora a SKF possa fornecer rolamentos com roletes simples, não 
os recomendamos para as aplicações nas máquinas de papel. 

Minha experiência é que mais tipos de mancais são usados na parte 
dianteira das máquinas – cada vez menos mancais simples, muitos 
rolamentos de roletes esféricos, alguns rolamentos com roletes cilíndricos 
e, cada vez mais, CARB. Tal diversidade é compreensível, dado o desloca-
mento axial e o desalinhamento envolvidos, e o número de engenheiros 
que foram treinados para resolver os problemas resultantes. Algumas 
dessas soluções funcionaram bem, e outras nem tanto. Assim, vamos ver 
os prós e contras de cada tipo de rolamento.
Primeiro, vamos considerar os rolamentos de roletes esféricos. Com tais 
rolamentos, existem duas opções de montagem: parafusar o mancal do 
rolamento na estrutura da máquina e acomodar o deslocamento axial pelo 
deslocamento axial do rolamento no mancal († fig. 9); ou montar o 
mancal do rolamento em balancins, com o rolamento localizado de 
maneira axial no mancal.

Fig. 9 Mancal de rolamento parafusado à estrutura, com deslocamento 
axial acomodado pelo rolamento que se encontra livre no sentido axial do 
mancal.
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A primeira opção pode ser encontrada em várias máquinas antigas e 
máquinas estreitas, que não funcionam particularmente rápido e/ou não 
apresentam altas temperaturas de vapor. Em tais casos, o rolamento padrão 
pode ser usado, desde que seja feito de aço adequadamente reforçado como 
aquele que a SKF usa. No entanto, dois problemas principais com tais 
configurações levaram os engenheiros à busca de outras soluções.
O primeiro problema é que o anel externo é mais quente do que o mancal. 
Durante o acionamento ele pode se expandir radialmente o suficiente para 
remover qualquer folga entre o anel externo e o buraco do mancal. Isso faz 
com que o anel externo fique preso e o rolamento se torne sobrecarregado 
no sentido axial, levando à falha de temperatura. Para evitar isso, o 
rolamento é montado com um encaixe muito frouxo do furo do mancal – 
tipicamente F7, e às vezes E7, ao invés do típico G7. No entanto, durante a 
operação normal da máquina, o mancal atinge uma temperatura onde o 
encaixe encontra-se muito frouxo, e isso aumenta o risco de corrosão por 
atrito. 
Em segundo lugar, com alto deslocamento axial, a corrosão por atrito no 
anel externo na zona de contato do mancal é relativamente comum. Isso é 
exacerbado pelo conteúdo de água no óleo – causado por condensações, 
meio-ambiente úmido, e a limpeza de alta pressão – e o envelhecimento do 
óleo. Quando o rolamento se move de maneira axial, devido à expansão 
térmica do cilindro da secadora, o anel externo não se move suavemente. Ao 
invés disso, ele se move com movimentos de atrito. Isso é devido ao fato de 
que existe fricção de adesão (coeficiente µad) e fricção de deslizamento 
(coeficiente µSI). Em superfícies de contato, a fricção de deslizamento é 
sempre menor do que a fricção de adesão.
Em boas condições, µad= 0,15 a 0,25 e µSI = 0,08 a 0,15. Se pegarmos, por 
exemplo, µSI = 0,12 e µad= 0,20 em um cilindro de secadora pesando 15 
toneladas, isso significaria que o rolamento na parte dianteira não se moverá 
até que a carga axial criada pela expansão térmica atinja (15/2 x 0,20) = 1,5 
toneladas. Então, o rolamento se moverá de maneira axial, mas irá parar 
assim que a carga axial ficar abaixo de (15/2 x 0,12) = 0,90 toneladas. Se a 
expansão térmica continuar, a carga axial aumentará novamente. Pode 
haver vários movimentos de atrito, e no final, os mancais serão carregados 
com uma carga residual axial entre 0,90 e 1,2 toneladas. Embora este seja o 
caso quando as superfícies se encontram em boas condições, na realidade, 
as corrosões por atrito, e o envelhecimento do óleo, levam a um maior 
deslizamento e adesão do coeficiente de fricção, que pode ser ainda acima de 
0,40.
Muitas vezes, ao calcular a vida nominal de um rolamento de cilindro de 
secadora, a maioria das pessoas considera as cargas axiais como sendo zero. 
No entanto, conforme mostrado acima, existe uma carga axial e, como o 
rolamento de roletes esféricos não é um rolamento confiável, ela terá uma 
grande influência na vida do rolamento. Para um 23052 CCK/C4W33, uma 
carga axial igual a 15% da carga radial reduz a vida útil básica calculada em 
70%. Se a carga axial for igual a 40% da carga radial, a vida útil básica 
calculada será reduzida em 96%. Esta é uma das razões pela qual os 
departamentos de projeto do fabricante da máquina costumavam, e às vezes 
continuam, a solicitar uma vida útil básica acima do L10h = 200.000 horas. 
A SKF não recomenda essa solução de montagem do rolamento para a 
parte dianteira dos cilindros de secadora em máquinas com cabos de 
larguras acima de 4.500 mm. Pessoalmente, não recomendo isso para 
qualquer cilindro de secadora, mas posso entender o seu uso, em máquinas 
mais antigas, por motivos de custo. 
Com um mancal do rolamento em três balancins e o rolamento localizado de 
maneira axial no rolamento, o deslocamento axial é acomodado pelo 
deslocamento axial do mancal nos balancins. A forma dos balancins permite 
que o mancal esteja sempre na mesma altura († fig. 10 e 11).
Para os cilindros Yankee, pode haver a necessidade de ter balancins 

adicionais na lateral, uma vez que o rolo da prensa e/ou pensa de sucção 
empurra o cilindro Yankee radialmente. Balancins laterais são necessários se 
a carga radial resultante no cilindro divergir mais de 30º da posição 
decrescente vertical († fig. 12).
O rolamento usado pode ser um rolamento SKF padrão devido ao nosso 
tratamento por calor, mas o mancal é bem caro. O mancal deve suportar 
cargas axiais muito baixas que são negligenciadas nos cálculos de vida útil. 
Além disso, não há necessidade de um encaixe muito frouxo entre o anel 
externo do rolamento e o rolamento. Uma vez que o anel externo do 
rolamento não se desloca de maneira axial no mancal, a corrosão por atrito é 
menos acentuada, e tem menos influência na vida do rolamento. Esta era a 
melhor solução anteriormente, recomendada de maneira adequada pela SKF 
para máquinas de papel com larguras de cabo acima de 4500 mm. No 
entanto, este configuração de mancal é instável e não reduz as vibrações, 
bem como os mancais sólidos. Isto pode ser um problema ao se introduzir 
melhorias para velocidades maiores. Este configuração também é sensível às 
forças de inclinação das roldanas e juntas a vapor fixadas nos mancais, por 
exemplo.

Fig. 10 Os balancins garantem que os mancal de cilindro secador esteja 
sempre na mesma altura.

Fig. 11 Rolamento de roletes esféricos em um mancal de cilindro 
secador, suportado pelos balancins.



  

 

7

Os balancins se desgastam e precisarão ser trocados depois de algum 
tempo. Quando um balancim se desgasta, o mancal permanece numa 
posição inferior. Vi mancais ficarem até 3 mm mais baixos do que suas 
posições originais devido ao desgaste do balancim. Na superfície de contato do 
balancim com a base, o desgaste cria uma zona plana e existe uma 
necessidade de cargas mais axiais para incliná-lo e permitir que o mancal se 
mova de maneira axial. Além disso, alguns projetos de mancais de balancins 
não possuem quaisquer características para impedir o mancal de saltar dos 
balancins. Vi um caso onde um papel preso ergueu o mancal na parte 
dianteira, e o cilindro da secadora caiu, danificando a lateral de acionamento, 
feltro e roletes de feltro. 

Muitos clientes modificam seus mancais para atualizar o CARB, converten-
do os mancais de balancim em mancais fixos († fig. 13 e 14). 

Seguindo para os rolamentos com roletes cilíndricos, a ideia de usá-los é 
boa, desde que não haja carga residual axial para expansão térmica do 
cilindro da secadora. Além disso, com o anel externo do rolamento localizado 
no mancal, sem um encaixe muito frouxo, a corrosão por atrito é pequena. 
Além disso, os mancais do balancim não são necessários, é claro. No entanto, 
os rolamentos com roletes cilíndricos padrão não possuem tratamentos por 
calor adequados, e não suportariam o desalinhamento que poderia facilmente 

ser encontrado na aplicação de cilindros de secadora. Desse modo, um 
rolamento com roletes cilíndricos especial foi criado. A versão da SKF, de 
antigo sufixo 342460 ou VA701, tinha um anel interno reforçado e um perfil 
de rolete especial, para suportar até 7 minutos de desalinhamento. Um 
exemplo de uma configuração  usando tal rolamento é apresentado na fig. 
15. A designação do rolamento poderia, por exemplo, ser N 3040 
K/C4VA701.

Montar tal rolamento é um procedimento especial e que leva tempo, 
usando um medidor com escala e um suporte especial para verificar o 
desalinhamento († fig. 16). Então, dependendo da dimensão de D0 e da 
leitura de S do medidor com escala, o desalinhamento terá sido encontrado 
com a ajuda de um diagrama.

Infelizmente, o desalinhamento raramente era verificado após a monta-
gem inicial, e a maioria dos rolamentos sofreu desalinhamentos muito 
grandes devido à deformação da estrutura ou do assentamento das 
fundações com o passar do tempo. Com isso, e porque esses rolamentos 
podem ser substituídos – sem quaisquer modificações – por modelos CARBs, 
a SKF parou de fabricá-los. Não obstante, ainda há algumas máquinas 
funcionando com tais rolamentos.

Às vezes também é usado o autoalinhamento dos rolamentos com roletes 
cilíndricos de trilha dupla. A ideia é manter as vantagens do rolamento com 
roletes cilíndricos, mas sem o problema de desalinhamento. O desalinhamen-
to é tomado pelo anel externo que é, de fato, um rolamento simples esférico 
(† fig. 17).

Para serem capazes de ter um rolamento simples esférico e um 
rolamento com roletes cilíndricos com dimensões de rolamento ISO, os 
roletes precisam ter um diâmetro pequeno. Assim, a capacidade de carga é 
muito menor do que o rolamento com roletes esféricos com as mesmas 
dimensões. Em comparação com um rolamento com roletes esféricos que 
desliza em seu mancal, tendo assim que suportar a carga axial, a capacidade 
de carga menor de autoalinhamento do rolamento cilíndrico de trilha dupla 
não é um problema, uma vez que o rolamento apresenta apenas carga radial. 
Essa é a teoria. Na realidade, o rolamento apresenta carga radial e alguma 
carga de momento devido ao desalinhamento. Além disso, existe sempre 
alguma fricção na parte do rolamento simples esférico. O rolamento então 
será desalinhado quando carregado com um movimento de atrito. Então, a 
parte do rolo cilíndrico terá sempre que suportar algum desalinhamento. O 
stress interno devido ao desalinhamento será baixo quando um novo 
rolamento for montado, mas, conforme o tempo passa, a fricção na parte do 
rolamento simples aumentará devido ao envelhecimento do óleo e corrosão 
por atrito. O stress interno devido ao desalinhamento aumentará com o 
tempo, reduzindo assim a vida útil da parte do rolamento com roletes 
cilíndricos. A SKF possui experiência com esses rolamentos, desde que os 
usamos para a indústria metalúrgica. Hoje, a SKF recomenda o CARB, já que 
este provou ser a solução mais confiável. 

CARB é a sigla para Rolamento com Roletes de Alinhamento Compacto. É 
um rolamento com roletes toroidais de trilha única da SKF, que acomoda até 
0,5º de desalinhamento sem muita influência em sua vida útil e que é capaz 
de aceitar o deslocamento axial como um rolamento com roletes cilíndricos 
(† fig. 18).

Enquanto o desalinhamento de 0,5º pode parecer pequeno, ele se iguala a 
8,7 mm de desvio em um metro e você certamente pode alinhar um 
rolamento muito melhor do que isto, mesmo a olho nu. Além disso, com tal 
desalinhamento, haveria problemas com uma máquina, selo ou de qualidade 
do papel muito antes de você ter um problema de rolamento. 

Usar o CARB significa que os problemas de desalinhamento que podem 
ocorrer com os rolamentos com roletes cilíndricos ou autoalinhamento dos 
rolamentos com roletes cilíndricos de trilha dupla são coisas do passado. 

Quando o cilindro expandir devido a temperatura, o CARB – como o 
rolamento com roletes cilíndricos – não carrega qualquer carga axial. 
Nenhum movimento de atrito, nenhuma carga residual axial, apenas 
expansão térmica axial suave. O anel externo está localizado axialmente no 
mancal e o encaixe de tolerância não precisa estar muito frouxo, apenas 
frouxo o suficiente para que o rolamento possa ser empurrado com facilidade 
no mancal durante a montagem.

Um CARB típico e configuração de mancal SKF são apresentados na fig. 
19. Sem balancins e o mancal firmemente parafusado à estrutura da 
máquina, as vibrações são amortecidas. O CARB foi montado pela primeira 
vez em uma máquina de papel em 1994, como substituição para rolamentos 
com roletes esféricos em mancais de balancim, na PM51 na fábrica Holmen 
Paper’s Braviken. A vibração na direção axial foi reduzida em até 85%.

As vantagens do CARB na posição frontal do cilindro da secadora eram tão 
óbvias que a SKF focou no começo naquela aplicação. Agora é uma solução 
bem aceita pela maioria dos OEMs de máquina de papel.

Os clientes devem estar cientes de que a folga radial interna do CARB 
diminui quando o anel interno desloca de maneira axial relativamente para o 
anel externo. Um deslocamento axial de 5% da largura do rolamento fornece 

uma redução muito pequena na folga radial que pode ser considerada como 
insignificante. Por exemplo, um C 3152 K/C4, o tamanho mais popular em 
máquinas modernas de papel, possui uma largura de 144 mm. A folga do 
rolamento antes da montagem é entre 0,444 e 0,556 mm. Um deslocamen-
to no anel interno axial de 0,05 x 144 = 5,7 mm fornece uma redução na 
folga radial de 0,027 mm. Além disso, o deslocamento axial aumenta a 
redução da folga rapidamente. Para mais informações, recomendo ler o 
capítulo de CARB no Catálogo Geral da SKF, ou no catálogo online em 
www.skf.com, onde você encontrará gráficos e fórmulas.

Na maioria das aplicações tais como ventiladores, caixas de engrenagens, 
rolos de feltro e rolos de prensa, o anel interno e externo pode ser alinhado a 
olho, e você pode apenas deixar o CARB fazer seu trabalho. Para os cilindros 
de secadora, eu recomendaria seguir as diretrizes fornecidas na fig. 20.

Isso conclui a primeira parte de minha abordagem sobre rolamentos nas 
aplicações de cilindros secadores e Yankee, mas a próxima edição das Práticas 
de Papel e Celulose da SKF também será focada neles. Nela eu vou falar 
sobre o tratamento por calor do aço do rolamento, diretrizes para escolher a 
classe adequada de folga interna do rolamento, mais informações sobre como 
selecionar os óleos adequados para máquinas de papel e taxas de fluxo.

Fig. 12 Mancal do rolamento de cilindro Yankee sem os balancins laterais, parte dianteira.

Fig. 13 Mancal do balancim antes da modificação. Fig. 14 Mancal do balancim convertido para um mancal fixo pela SKF.
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Os balancins se desgastam e precisarão ser trocados depois de algum 
tempo. Quando um balancim se desgasta, o mancal permanece numa 
posição inferior. Vi mancais ficarem até 3 mm mais baixos do que suas 
posições originais devido ao desgaste do balancim. Na superfície de contato do 
balancim com a base, o desgaste cria uma zona plana e existe uma 
necessidade de cargas mais axiais para incliná-lo e permitir que o mancal se 
mova de maneira axial. Além disso, alguns projetos de mancais de balancins 
não possuem quaisquer características para impedir o mancal de saltar dos 
balancins. Vi um caso onde um papel preso ergueu o mancal na parte 
dianteira, e o cilindro da secadora caiu, danificando a lateral de acionamento, 
feltro e roletes de feltro. 

Muitos clientes modificam seus mancais para atualizar o CARB, converten-
do os mancais de balancim em mancais fixos († fig. 13 e 14). 

Seguindo para os rolamentos com roletes cilíndricos, a ideia de usá-los é 
boa, desde que não haja carga residual axial para expansão térmica do 
cilindro da secadora. Além disso, com o anel externo do rolamento localizado 
no mancal, sem um encaixe muito frouxo, a corrosão por atrito é pequena. 
Além disso, os mancais do balancim não são necessários, é claro. No entanto, 
os rolamentos com roletes cilíndricos padrão não possuem tratamentos por 
calor adequados, e não suportariam o desalinhamento que poderia facilmente 

ser encontrado na aplicação de cilindros de secadora. Desse modo, um 
rolamento com roletes cilíndricos especial foi criado. A versão da SKF, de 
antigo sufixo 342460 ou VA701, tinha um anel interno reforçado e um perfil 
de rolete especial, para suportar até 7 minutos de desalinhamento. Um 
exemplo de uma configuração  usando tal rolamento é apresentado na fig. 
15. A designação do rolamento poderia, por exemplo, ser N 3040 
K/C4VA701.

Montar tal rolamento é um procedimento especial e que leva tempo, 
usando um medidor com escala e um suporte especial para verificar o 
desalinhamento († fig. 16). Então, dependendo da dimensão de D0 e da 
leitura de S do medidor com escala, o desalinhamento terá sido encontrado 
com a ajuda de um diagrama.

Infelizmente, o desalinhamento raramente era verificado após a monta-
gem inicial, e a maioria dos rolamentos sofreu desalinhamentos muito 
grandes devido à deformação da estrutura ou do assentamento das 
fundações com o passar do tempo. Com isso, e porque esses rolamentos 
podem ser substituídos – sem quaisquer modificações – por modelos CARBs, 
a SKF parou de fabricá-los. Não obstante, ainda há algumas máquinas 
funcionando com tais rolamentos.

Às vezes também é usado o autoalinhamento dos rolamentos com roletes 
cilíndricos de trilha dupla. A ideia é manter as vantagens do rolamento com 
roletes cilíndricos, mas sem o problema de desalinhamento. O desalinhamen-
to é tomado pelo anel externo que é, de fato, um rolamento simples esférico 
(† fig. 17).

Para serem capazes de ter um rolamento simples esférico e um 
rolamento com roletes cilíndricos com dimensões de rolamento ISO, os 
roletes precisam ter um diâmetro pequeno. Assim, a capacidade de carga é 
muito menor do que o rolamento com roletes esféricos com as mesmas 
dimensões. Em comparação com um rolamento com roletes esféricos que 
desliza em seu mancal, tendo assim que suportar a carga axial, a capacidade 
de carga menor de autoalinhamento do rolamento cilíndrico de trilha dupla 
não é um problema, uma vez que o rolamento apresenta apenas carga radial. 
Essa é a teoria. Na realidade, o rolamento apresenta carga radial e alguma 
carga de momento devido ao desalinhamento. Além disso, existe sempre 
alguma fricção na parte do rolamento simples esférico. O rolamento então 
será desalinhado quando carregado com um movimento de atrito. Então, a 
parte do rolo cilíndrico terá sempre que suportar algum desalinhamento. O 
stress interno devido ao desalinhamento será baixo quando um novo 
rolamento for montado, mas, conforme o tempo passa, a fricção na parte do 
rolamento simples aumentará devido ao envelhecimento do óleo e corrosão 
por atrito. O stress interno devido ao desalinhamento aumentará com o 
tempo, reduzindo assim a vida útil da parte do rolamento com roletes 
cilíndricos. A SKF possui experiência com esses rolamentos, desde que os 
usamos para a indústria metalúrgica. Hoje, a SKF recomenda o CARB, já que 
este provou ser a solução mais confiável. 

CARB é a sigla para Rolamento com Roletes de Alinhamento Compacto. É 
um rolamento com roletes toroidais de trilha única da SKF, que acomoda até 
0,5º de desalinhamento sem muita influência em sua vida útil e que é capaz 
de aceitar o deslocamento axial como um rolamento com roletes cilíndricos 
(† fig. 18).

Enquanto o desalinhamento de 0,5º pode parecer pequeno, ele se iguala a 
8,7 mm de desvio em um metro e você certamente pode alinhar um 
rolamento muito melhor do que isto, mesmo a olho nu. Além disso, com tal 
desalinhamento, haveria problemas com uma máquina, selo ou de qualidade 
do papel muito antes de você ter um problema de rolamento. 

Usar o CARB significa que os problemas de desalinhamento que podem 
ocorrer com os rolamentos com roletes cilíndricos ou autoalinhamento dos 
rolamentos com roletes cilíndricos de trilha dupla são coisas do passado. 

Quando o cilindro expandir devido a temperatura, o CARB – como o 
rolamento com roletes cilíndricos – não carrega qualquer carga axial. 
Nenhum movimento de atrito, nenhuma carga residual axial, apenas 
expansão térmica axial suave. O anel externo está localizado axialmente no 
mancal e o encaixe de tolerância não precisa estar muito frouxo, apenas 
frouxo o suficiente para que o rolamento possa ser empurrado com facilidade 
no mancal durante a montagem.

Um CARB típico e configuração de mancal SKF são apresentados na fig. 
19. Sem balancins e o mancal firmemente parafusado à estrutura da 
máquina, as vibrações são amortecidas. O CARB foi montado pela primeira 
vez em uma máquina de papel em 1994, como substituição para rolamentos 
com roletes esféricos em mancais de balancim, na PM51 na fábrica Holmen 
Paper’s Braviken. A vibração na direção axial foi reduzida em até 85%.

As vantagens do CARB na posição frontal do cilindro da secadora eram tão 
óbvias que a SKF focou no começo naquela aplicação. Agora é uma solução 
bem aceita pela maioria dos OEMs de máquina de papel.

Os clientes devem estar cientes de que a folga radial interna do CARB 
diminui quando o anel interno desloca de maneira axial relativamente para o 
anel externo. Um deslocamento axial de 5% da largura do rolamento fornece 

uma redução muito pequena na folga radial que pode ser considerada como 
insignificante. Por exemplo, um C 3152 K/C4, o tamanho mais popular em 
máquinas modernas de papel, possui uma largura de 144 mm. A folga do 
rolamento antes da montagem é entre 0,444 e 0,556 mm. Um deslocamen-
to no anel interno axial de 0,05 x 144 = 5,7 mm fornece uma redução na 
folga radial de 0,027 mm. Além disso, o deslocamento axial aumenta a 
redução da folga rapidamente. Para mais informações, recomendo ler o 
capítulo de CARB no Catálogo Geral da SKF, ou no catálogo online em 
www.skf.com, onde você encontrará gráficos e fórmulas.

Na maioria das aplicações tais como ventiladores, caixas de engrenagens, 
rolos de feltro e rolos de prensa, o anel interno e externo pode ser alinhado a 
olho, e você pode apenas deixar o CARB fazer seu trabalho. Para os cilindros 
de secadora, eu recomendaria seguir as diretrizes fornecidas na fig. 20.

Isso conclui a primeira parte de minha abordagem sobre rolamentos nas 
aplicações de cilindros secadores e Yankee, mas a próxima edição das Práticas 
de Papel e Celulose da SKF também será focada neles. Nela eu vou falar 
sobre o tratamento por calor do aço do rolamento, diretrizes para escolher a 
classe adequada de folga interna do rolamento, mais informações sobre como 
selecionar os óleos adequados para máquinas de papel e taxas de fluxo.

Fig. 17 Montagem de autoalinhamento do rolamento com roletes 
cilíndricos de trilha dupla.

Fig. 16 Procedimento para verificar o alinhamento para os rolamentos 
de sufixo 342460 ou VA701.

Fig. 15 Rolamento com roletes cilíndricos VA701 usado como rolamento 
de cilindro da secadora dianteira.



 

 

 

 

  
 
 

Comprimento do cilindro Temperatura 
do vapor

Deslocamento 
axial inicial

Acima incl.

m °C mm

0 4 <160 0±1
0 4 160 – 200 2 – 4

4 7 <160 2 – 4
4 7 160 – 200 4 – 6

7 11 <160 4 – 6
7 11 160 – 200 6 – 8
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Fig. 20 Compensação do anel interno/externo axial quando uma 
máquina de papel está fria.Fig. 19 CARB em um rolamento de cilindro secador SBPN da SKF

Philippe Gachet é um 
engenheiro de aplicação que tem 

trabalhado com indústrias 
pesadas, particularmente Papel e 

Celulose, desde 1990. Ele pode 
ser contatado em 

philippe.gachet@skf.com.

Fig. 18 P CARB acomoda o desalinhamento e o deslocamento axial.

Os balancins se desgastam e precisarão ser trocados depois de algum 
tempo. Quando um balancim se desgasta, o mancal permanece numa 
posição inferior. Vi mancais ficarem até 3 mm mais baixos do que suas 
posições originais devido ao desgaste do balancim. Na superfície de contato do 
balancim com a base, o desgaste cria uma zona plana e existe uma 
necessidade de cargas mais axiais para incliná-lo e permitir que o mancal se 
mova de maneira axial. Além disso, alguns projetos de mancais de balancins 
não possuem quaisquer características para impedir o mancal de saltar dos 
balancins. Vi um caso onde um papel preso ergueu o mancal na parte 
dianteira, e o cilindro da secadora caiu, danificando a lateral de acionamento, 
feltro e roletes de feltro. 

Muitos clientes modificam seus mancais para atualizar o CARB, converten-
do os mancais de balancim em mancais fixos († fig. 13 e 14). 

Seguindo para os rolamentos com roletes cilíndricos, a ideia de usá-los é 
boa, desde que não haja carga residual axial para expansão térmica do 
cilindro da secadora. Além disso, com o anel externo do rolamento localizado 
no mancal, sem um encaixe muito frouxo, a corrosão por atrito é pequena. 
Além disso, os mancais do balancim não são necessários, é claro. No entanto, 
os rolamentos com roletes cilíndricos padrão não possuem tratamentos por 
calor adequados, e não suportariam o desalinhamento que poderia facilmente 

ser encontrado na aplicação de cilindros de secadora. Desse modo, um 
rolamento com roletes cilíndricos especial foi criado. A versão da SKF, de 
antigo sufixo 342460 ou VA701, tinha um anel interno reforçado e um perfil 
de rolete especial, para suportar até 7 minutos de desalinhamento. Um 
exemplo de uma configuração  usando tal rolamento é apresentado na fig. 
15. A designação do rolamento poderia, por exemplo, ser N 3040 
K/C4VA701.

Montar tal rolamento é um procedimento especial e que leva tempo, 
usando um medidor com escala e um suporte especial para verificar o 
desalinhamento († fig. 16). Então, dependendo da dimensão de D0 e da 
leitura de S do medidor com escala, o desalinhamento terá sido encontrado 
com a ajuda de um diagrama.

Infelizmente, o desalinhamento raramente era verificado após a monta-
gem inicial, e a maioria dos rolamentos sofreu desalinhamentos muito 
grandes devido à deformação da estrutura ou do assentamento das 
fundações com o passar do tempo. Com isso, e porque esses rolamentos 
podem ser substituídos – sem quaisquer modificações – por modelos CARBs, 
a SKF parou de fabricá-los. Não obstante, ainda há algumas máquinas 
funcionando com tais rolamentos.

Às vezes também é usado o autoalinhamento dos rolamentos com roletes 
cilíndricos de trilha dupla. A ideia é manter as vantagens do rolamento com 
roletes cilíndricos, mas sem o problema de desalinhamento. O desalinhamen-
to é tomado pelo anel externo que é, de fato, um rolamento simples esférico 
(† fig. 17).

Para serem capazes de ter um rolamento simples esférico e um 
rolamento com roletes cilíndricos com dimensões de rolamento ISO, os 
roletes precisam ter um diâmetro pequeno. Assim, a capacidade de carga é 
muito menor do que o rolamento com roletes esféricos com as mesmas 
dimensões. Em comparação com um rolamento com roletes esféricos que 
desliza em seu mancal, tendo assim que suportar a carga axial, a capacidade 
de carga menor de autoalinhamento do rolamento cilíndrico de trilha dupla 
não é um problema, uma vez que o rolamento apresenta apenas carga radial. 
Essa é a teoria. Na realidade, o rolamento apresenta carga radial e alguma 
carga de momento devido ao desalinhamento. Além disso, existe sempre 
alguma fricção na parte do rolamento simples esférico. O rolamento então 
será desalinhado quando carregado com um movimento de atrito. Então, a 
parte do rolo cilíndrico terá sempre que suportar algum desalinhamento. O 
stress interno devido ao desalinhamento será baixo quando um novo 
rolamento for montado, mas, conforme o tempo passa, a fricção na parte do 
rolamento simples aumentará devido ao envelhecimento do óleo e corrosão 
por atrito. O stress interno devido ao desalinhamento aumentará com o 
tempo, reduzindo assim a vida útil da parte do rolamento com roletes 
cilíndricos. A SKF possui experiência com esses rolamentos, desde que os 
usamos para a indústria metalúrgica. Hoje, a SKF recomenda o CARB, já que 
este provou ser a solução mais confiável. 

CARB é a sigla para Rolamento com Roletes de Alinhamento Compacto. É 
um rolamento com roletes toroidais de trilha única da SKF, que acomoda até 
0,5º de desalinhamento sem muita influência em sua vida útil e que é capaz 
de aceitar o deslocamento axial como um rolamento com roletes cilíndricos 
(† fig. 18).

Enquanto o desalinhamento de 0,5º pode parecer pequeno, ele se iguala a 
8,7 mm de desvio em um metro e você certamente pode alinhar um 
rolamento muito melhor do que isto, mesmo a olho nu. Além disso, com tal 
desalinhamento, haveria problemas com uma máquina, selo ou de qualidade 
do papel muito antes de você ter um problema de rolamento. 

Usar o CARB significa que os problemas de desalinhamento que podem 
ocorrer com os rolamentos com roletes cilíndricos ou autoalinhamento dos 
rolamentos com roletes cilíndricos de trilha dupla são coisas do passado. 

Quando o cilindro expandir devido a temperatura, o CARB – como o 
rolamento com roletes cilíndricos – não carrega qualquer carga axial. 
Nenhum movimento de atrito, nenhuma carga residual axial, apenas 
expansão térmica axial suave. O anel externo está localizado axialmente no 
mancal e o encaixe de tolerância não precisa estar muito frouxo, apenas 
frouxo o suficiente para que o rolamento possa ser empurrado com facilidade 
no mancal durante a montagem.

Um CARB típico e configuração de mancal SKF são apresentados na fig. 
19. Sem balancins e o mancal firmemente parafusado à estrutura da 
máquina, as vibrações são amortecidas. O CARB foi montado pela primeira 
vez em uma máquina de papel em 1994, como substituição para rolamentos 
com roletes esféricos em mancais de balancim, na PM51 na fábrica Holmen 
Paper’s Braviken. A vibração na direção axial foi reduzida em até 85%.

As vantagens do CARB na posição frontal do cilindro da secadora eram tão 
óbvias que a SKF focou no começo naquela aplicação. Agora é uma solução 
bem aceita pela maioria dos OEMs de máquina de papel.

Os clientes devem estar cientes de que a folga radial interna do CARB 
diminui quando o anel interno desloca de maneira axial relativamente para o 
anel externo. Um deslocamento axial de 5% da largura do rolamento fornece 

uma redução muito pequena na folga radial que pode ser considerada como 
insignificante. Por exemplo, um C 3152 K/C4, o tamanho mais popular em 
máquinas modernas de papel, possui uma largura de 144 mm. A folga do 
rolamento antes da montagem é entre 0,444 e 0,556 mm. Um deslocamen-
to no anel interno axial de 0,05 x 144 = 5,7 mm fornece uma redução na 
folga radial de 0,027 mm. Além disso, o deslocamento axial aumenta a 
redução da folga rapidamente. Para mais informações, recomendo ler o 
capítulo de CARB no Catálogo Geral da SKF, ou no catálogo online em 
www.skf.com, onde você encontrará gráficos e fórmulas.

Na maioria das aplicações tais como ventiladores, caixas de engrenagens, 
rolos de feltro e rolos de prensa, o anel interno e externo pode ser alinhado a 
olho, e você pode apenas deixar o CARB fazer seu trabalho. Para os cilindros 
de secadora, eu recomendaria seguir as diretrizes fornecidas na fig. 20.

Isso conclui a primeira parte de minha abordagem sobre rolamentos nas 
aplicações de cilindros secadores e Yankee, mas a próxima edição das Práticas 
de Papel e Celulose da SKF também será focada neles. Nela eu vou falar 
sobre o tratamento por calor do aço do rolamento, diretrizes para escolher a 
classe adequada de folga interna do rolamento, mais informações sobre como 
selecionar os óleos adequados para máquinas de papel e taxas de fluxo.
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O Poder da Engenharia do Conhecimento

Envolvida em cinco áreas de competência e experiência específica em aplicação acumulada por mais 
de 100 anos, a SKF trás soluções inovadoras aos OEMs e instalações de produção em cada indústria 
importante mundialmente. Essas cinco áreas de competência incluem mancais e unidades, vedações, 
sistemas de lubrificação, mecatrônica (combinando mecânica e eletrônica em sistemas inteligentes), e 
uma ampla variação de serviços, de modelagem por computador 3-D até monitoramento e 
confiabilidade avançado da condição e sistemas de gestão de ativos. Uma presença global fornece aos 
clientes da SKF padrões de qualidade uniformes e disponibilidade do produto mundialmente.
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