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Eu não quero ser chamado de “perito”
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“Após 22 anos trabalhando como engenheiro da SKF com a indústria de 
papel, ainda estou aprendendo. Dito isso, eu desenvolvi alguns princípios 
durante este tempo que me ajudam com minha vida profissional e 
pessoal”.

Meu primeiro princípio diz que “só porque algo é sempre feito 
dessa forma não significa que isso deve ser feito assim”. Meu 
segundo princípio se baseia em uma citação de Gandhi: “O erro 
não se torna verdade por multiplicar-se na crença de muitos, nem 
a verdade se torna erro por ninguém a ver”. Meu terceiro e último 
princípio diz que “ao iluminar o passado, o presente se torna mais 
claro”. 

Anos atrás, eu me lembro de precisar supervisionar a montagem 
de alguns rolamentos de cilindros secadores. Os montadores 
vinham de uma empresa de manutenção terceirizada. Alguns 
deles trabalhavam como padeiros na semana anterior! Quem 
estava no comando da equipe era um homem mais velho, que 
todos chamavam de “chefe”. O chefe explicou a sua equipe como 
usar calibradores de folga para verificar a folga dos rolamentos e 
como montar rolamentos em assentos cônicos. Ele disse para 
reduzirem a folga do rolamento para o valor da folga residual 
mínima permitida.

Não querendo contradizer o chefe na frente de sua equipe, 
esperei até que estivéssemos sozinhos para explicar que ele não 
deve mirar na folga residual mínima permitida, pois isso pode 
levar a falhas prematuras – talvez até mesmo a anéis internos 

trincados – especialmente para rolamentos de cilindro secador com 
folga classe C4 ou C5.

O chefe me explicou que ele havia trabalhado por mais de 20 anos 
para um fabricante de guindastes, que ele sempre havia montado 
rolamentos autocompensadores de rolos desta forma e que ele 
nunca havia recebido reclamações. Ele tinha pouco tempo para o 
jovem engenheiro da SKF, recém-saído da faculdade, que lhe disse 
que os rolamentos de guindastes não tinham folga C4 e havia um 
risco muito menor de obter um ajuste muito apertado.

O chefe mais tarde se aposentou. Ele se tornou um treinador de 
montagem de rolamentos e ensinou às pessoas a sua maneira de 
fazer as coisas. O catálogo de rolamentos não avisava aos leitores 
sobre a folga radial mínima permitida e que ela poderia ser 
facilmente mal interpretada. Assim, o erro se tornou a verdade por 
um tempo.

Hoje em dia, você não vai encontrar informações sobre a folga 
radial mínima permitida nos novos catálogos de rolamentos da SKF. 
Nós as aprendemos e as removemos. No entanto, desde aquele dia, 
eu nunca fico totalmente confortável quando um colega me 
apresenta como um perito.

Atenciosamente,
Philippe Gachet

Consultor técnico sênior
Philippe.gachet@skf.com
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Rolamentos de cilindro secador 
e Yankee e sua lubrificação 
(Parte II)
Nesta edição das Práticas de Papel e Celulose SKF vou continu-
ar a minha cobertura sobre os rolamentos de cilindro secador e 
Yankee que comecei na edição anterior. Diante disso, eu 
recomendo que você leia a edição seis novamente para refres-
car sua memória.
Como prometido da última vez, vou abordar uma série de temas 
importantes nesta edição: aço para rolamentos e tratamento 
térmico, classe de folga de rolamentos, seleção de óleos e 
taxas de fluxo de óleo.

Aço para rolamentos e tratamento térmico

Como vimos na edição anterior, os anéis internos de rolamentos 
em aplicações de cilindro secador e Yankee devem suportar a alta 
tensão anelar, especialmente durante a inicialização da máquina. 
Isso pode fazer com que eles trinquem, embora o risco seja maior 
com certos tipos de aço e métodos de tratamento térmico que com 
outros.

Considere primeiro o aço martensítico completamente endureci-
do. A grande maioria dos rolamentos usa este tipo, pois ele 
proporciona a dureza adequada a um custo relativamente baixo. 
Infelizmente, há tensões de tração residuais perto da superfície de 
tal aço. Isto ocorre porque a estrutura de aço muda durante o 
tratamento térmico e seu volume aumenta à medida que ele 
resfria, mas a superfície resfria mais rápido que o núcleo. Isto leva 
a uma situação em que o núcleo precisa aumentar de volume 
enquanto a superfície já está dura e não pode ser deformada. Isso 
cria tensões de tração próxima à superfície onde microfraturas 
podem se desenvolver devido à fadiga clássica ou fadiga iniciada na 
superfície. Se houver um ajuste muito apertado do rolamento 
sobre seu assento ou – como em aplicações de cilindro secador – o 
assento estiver muito mais quente que o anel interior, a tensão de 
tração próxima à superfície aumenta.

Tomemos o exemplo de um rolamento de cilindro de secador 
feito de aço martensítico com uma tensão de tração residual 
próxima à superfície de 80 Mpa (11 600 psi). Suponha que um 
ajuste apertado leve a uma tensão anelar de 50 MPa (7250 psi) e 
que a expansão térmica do eixo radial por causa do vapor 
acrescente mais 50 MPa (7250 psi) de tensão no anel. Isso 
adiciona até 180 MPa (26 100 psi) de tensão de tração total, o que 
fica ligeiramente acima do máximo de 175 MPa (25 375 psi) que 
recomendamos para anéis completamente endurecidos. Enquanto 
175 MPa (25 375 psi) não é um máximo absoluto, pois novos 
rolamentos sem qualquer dano na superfície podem suportar 
mais, ele é um máximo prático baseado na experiência de campo, 
que, como sabemos, diz que os anéis não permanecem nas 
condições de produto novo para sempre.

Compare o exemplo acima com o aço bainítico profundamente 
temperado ou cementado que tem tensão residual de compressão 
próxima à superfície após o tratamento térmico. Com o aço para 
rolamentos bainítico Premium, por exemplo, com tensões de 
compressão de, digamos, 125 MPa (18 125 psi), a tensão total – 
supondo as mesmas condições – é de 25 MPa (3 625 psi) de 
compressão. É por isso que microfraturas na subsuperfície se 
propagam mais lentamente em tais aços e por isso que eles são 
mais resistentes a fraturas.

Esteja ciente, no entanto, de que nem todos os aços bainíticos 
são criados da mesma forma. Tomemos, por exemplo, as últimas 
duas gerações de aço bainítico profundamente temperado SKF 
utilizado em nossos rolamentos autocompensadores de rolos, 
CARB e rolamentos axiais autocompensadores de rolos. Enquanto 
as tensões residuais de compressão são mais ou menos as 
mesmas, a última geração tem quatro vezes mais partículas por 
unidade de área e uma estrutura mais fina. Dessa forma, a 
resistência a fraturas é muito mais elevada do que na geração 
anterior. Você pode ler mais sobre isso, se estiver interessado, na 
edição quatro das Práticas de Papel e Celulose SKF.

Aços cementados, por terem um núcleo macio, são difíceis – mas 
não impossíveis – de fraturar. Embora nunca tenha visto um 
rolamento autocompensador de rolos SKF cementado montado 
em um cilindro Yankee ou secador com um anel interno trincado, 
eu já vi isso ocorrer em rolamentos de outros fabricantes. Outra 
coisa que vale ser dita sobre rolamentos cementados é que eles 
não necessariamente reduzem o risco de danos à superfície ou de 
fadiga na subsuperfície. Na verdade, alguns têm menor resistência 
à fadiga que aços bainíticos profundamente temperados moder-
nos.

Outra questão importante é a estabilização do calor. Os rolamen-
tos SKF utilizados em aplicações de cilindro Yankee e secador são 
termoestabilizados a 200°C (392°F). Isso não significa que não 
haverá nenhuma alteração dimensional por causa da temperatura. 
Pelo contrário, significa que tais alterações são limitadas e 
aceitáveis. Aceitável para a SKF significa as alterações dentro dos 
seguintes limites:

Métrico:
0 a +10 µm / 100 mm com 150°C de estabilização a 150°C 
durante 2.500 horas
-15 a +5 µm / 100 mm com 200°C de estabilização a 200°C 
durante 2.500 horas
Imperial:
0 a +0,0254 pol./10 pol. Com 302°F de estabilização a 302°F 
durante 2.500 horas
-0,0381 pol. a 0,0127 pol./10 pol. com 392°F de estabilização a 
392°F durante 2500 horas

Rolamentos de aço martensítico com baixa (100-120°C ou 
212-248°F) termoestabilização irão expandir depois de um tempo 
de operação relativamente curto a 120°C (248°F). Anos atrás, 
quando esses rolamentos costumavam ser montados em cilindros 
secadores, muitos perdiam o ajuste apertado do anel interno e, 
por vezes, giravam no munhão levando ao desgaste. Isto levava o 
pessoal de manutenção a aumentar a guia ao longo do assento 
cônico para alcançar um ajuste mais apertado, aumentando assim 
a tensão de tração e a incidência de anéis internos trincados.
Vamos considerar o exemplo de um rolamento autocompensador 
de rolos, 23052 CCK/CW33, em um cilindro secador sem 
isolamento e uma temperatura de vapor de 130°C (266°F). As 
alterações dimensionais do anel interno variam significativamente 
dependendo do aço usado e do nível de termoestabilização (veja a 
figura 1).

Considerando a tensão residual, a resistência a fraturas e a 
estabilidade dimensional, você poderia concluir que rolamentos 
para aplicações de cilindro secador e Yankee devem ser estabiliza-
dos a 200°C (392°F) e cementados. Na realidade, as coisas não 
tão claras assim. 

Há 60 anos, a SKF na Suécia propôs rolamentos de aço bainítico 
profundamente temperado – termoestabilizados a 200°C (392°F) - 
para aplicações de cilindro secador e Yankee. Eles se tornaram 
padrão para esse serviço e, posteriormente, para todos os 
rolamentos autocompensadores de rolos SKF feitos na Suécia. Em 
contraste, a SKF nos EUA manteve rolamentos de aço martensítico 
profundamente temperado como padrão e oferecia rolamentos 
com anéis internos cementados para secadores e Yankee.

Como consequência, por várias décadas, a maioria das máquinas 
de papel projetadas na Europa usava rolamentos autocompensa-
dores de rolos feitos de aço bainítico, enquanto as projetadas nos 
EUA usavam rolamentos de aço martensítico e rolamentos 
cementados para cilindros aquecidos na seção de secagem. Para 
complicar ainda mais, algumas máquinas Beloit foram projetadas 
por filiais europeias e usaram rolamentos de aço bainítico e a SKF 
Suécia podia oferecer rolamentos cementados, se fosse solicitado 
pelo cliente.

Para padronização, e porque as máquinas europeias eram 
frequentemente vendidas aos mercados que favoreciam rolamen-
tos cementados, a SKF começou a recomendar rolamentos com 
anéis internos cementados para cilindros aquecidos no início da 

década de 1990. Muitos clientes ficaram satisfeitos com o aço 
bainítico padrão e não voltaram atrás, mas alguns, sim.

Isso é tudo sobre a história, mas os tempos e a tecnologia 
seguem em frente. Com base em nossos mais recentes progressos 
com tratamento térmico e a base instalada de máquinas de papel 
com rolamentos padrão SKF em suas seções de secagem, 
atualizamos as nossas recomendações no final de 2010.

Então, quais são as recomendações atuais da SKF? Muito simples:

1 Se os munhões estiverem isolados, os rolamentos com anéis 
internos cementados não são necessários e os rolamentos 
autocompensadores de rolos padrão SKF e CARB podem ser 
usados.

2 Se os munhões não estiverem isolados, os rolamentos 
autocompensadores de rolos padrão SKF e CARB podem ser 
usados se as temperaturas de vapor estiverem abaixo de 
170°C (8,35 bar) ou 338°F (121 PSI). Caso contrário, 
rolamentos anéis internos cementados devem ser instalados.

Na SKF, rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos 
CARB com anel interno cementados são indicados pelo sufixo HA3. 
A exceção é para rolamentos autocompensadores de rolos SKF 
feitos nos EUA que têm o prefixo BCE.
Exemplo de rolamento 23040 com um furo cônico e classe de 
folga C4:

• 23040 CCK/C4W33 (aço bainítico profundamente temperado 
padrão)

• 23040 CCK/HA3C4W33 ou EBC 23040 CCK/C4W33 (rolamen-
to com anel interno cementado)

Um último aviso – tenha cuidado ao acelerar seus cilindros 
secadores velhos e não isolados e aumentar a temperatura do 
vapor acima de 170°C ao mesmo tempo. Isso pode levar a 
problemas, a menos que você tenha rolamentos adequados 
montados.
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à fadiga que aços bainíticos profundamente temperados moder-
nos.

Outra questão importante é a estabilização do calor. Os rolamen-
tos SKF utilizados em aplicações de cilindro Yankee e secador são 
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Fig. 1 – Expansão dimensional do anel interno em µm/100 mm (pol./10 pol.).

Tempo de 
operação  

   

10 000 horas 17 (0.0432) 5 (0.0127) 0,07 (0.0002) 0,05 (0.0001)

100 000 horas 70 (0.1778) 13 (0.0330) 0,31 (0.0008) 0,35 (0.0009)
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Rolamentos de aço martensítico com baixa (100-120°C ou 
212-248°F) termoestabilização irão expandir depois de um tempo 
de operação relativamente curto a 120°C (248°F). Anos atrás, 
quando esses rolamentos costumavam ser montados em cilindros 
secadores, muitos perdiam o ajuste apertado do anel interno e, 
por vezes, giravam no munhão levando ao desgaste. Isto levava o 
pessoal de manutenção a aumentar a guia ao longo do assento 
cônico para alcançar um ajuste mais apertado, aumentando assim 
a tensão de tração e a incidência de anéis internos trincados.
Vamos considerar o exemplo de um rolamento autocompensador 
de rolos, 23052 CCK/CW33, em um cilindro secador sem 
isolamento e uma temperatura de vapor de 130°C (266°F). As 
alterações dimensionais do anel interno variam significativamente 
dependendo do aço usado e do nível de termoestabilização (veja a 
figura 1).

Considerando a tensão residual, a resistência a fraturas e a 
estabilidade dimensional, você poderia concluir que rolamentos 
para aplicações de cilindro secador e Yankee devem ser estabiliza-
dos a 200°C (392°F) e cementados. Na realidade, as coisas não 
tão claras assim. 

Há 60 anos, a SKF na Suécia propôs rolamentos de aço bainítico 
profundamente temperado – termoestabilizados a 200°C (392°F) - 
para aplicações de cilindro secador e Yankee. Eles se tornaram 
padrão para esse serviço e, posteriormente, para todos os 
rolamentos autocompensadores de rolos SKF feitos na Suécia. Em 
contraste, a SKF nos EUA manteve rolamentos de aço martensítico 
profundamente temperado como padrão e oferecia rolamentos 
com anéis internos cementados para secadores e Yankee.

Como consequência, por várias décadas, a maioria das máquinas 
de papel projetadas na Europa usava rolamentos autocompensa-
dores de rolos feitos de aço bainítico, enquanto as projetadas nos 
EUA usavam rolamentos de aço martensítico e rolamentos 
cementados para cilindros aquecidos na seção de secagem. Para 
complicar ainda mais, algumas máquinas Beloit foram projetadas 
por filiais europeias e usaram rolamentos de aço bainítico e a SKF 
Suécia podia oferecer rolamentos cementados, se fosse solicitado 
pelo cliente.

Para padronização, e porque as máquinas europeias eram 
frequentemente vendidas aos mercados que favoreciam rolamen-
tos cementados, a SKF começou a recomendar rolamentos com 
anéis internos cementados para cilindros aquecidos no início da 

década de 1990. Muitos clientes ficaram satisfeitos com o aço 
bainítico padrão e não voltaram atrás, mas alguns, sim.

Isso é tudo sobre a história, mas os tempos e a tecnologia 
seguem em frente. Com base em nossos mais recentes progressos 
com tratamento térmico e a base instalada de máquinas de papel 
com rolamentos padrão SKF em suas seções de secagem, 
atualizamos as nossas recomendações no final de 2010.

Então, quais são as recomendações atuais da SKF? Muito simples:

1 Se os munhões estiverem isolados, os rolamentos com anéis 
internos cementados não são necessários e os rolamentos 
autocompensadores de rolos padrão SKF e CARB podem ser 
usados.

2 Se os munhões não estiverem isolados, os rolamentos 
autocompensadores de rolos padrão SKF e CARB podem ser 
usados se as temperaturas de vapor estiverem abaixo de 
170°C (8,35 bar) ou 338°F (121 PSI). Caso contrário, 
rolamentos anéis internos cementados devem ser instalados.

Na SKF, rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos 
CARB com anel interno cementados são indicados pelo sufixo HA3. 
A exceção é para rolamentos autocompensadores de rolos SKF 
feitos nos EUA que têm o prefixo BCE.
Exemplo de rolamento 23040 com um furo cônico e classe de 
folga C4:

• 23040 CCK/C4W33 (aço bainítico profundamente temperado 
padrão)

• 23040 CCK/HA3C4W33 ou EBC 23040 CCK/C4W33 (rolamen-
to com anel interno cementado)

Um último aviso – tenha cuidado ao acelerar seus cilindros 
secadores velhos e não isolados e aumentar a temperatura do 
vapor acima de 170°C ao mesmo tempo. Isso pode levar a 
problemas, a menos que você tenha rolamentos adequados 
montados.

Aço martensítico dimensional-
mente estabilizado a 120°C 
(248°F)

Aço martensítico dimensio-
nalmente estabilizado a 
200°C (392°F)

Aço martensítico dimensionalmente 
estabilizado com resfriamento por 
banho de sal SQS a 200°C (392°F)

Novo aço bainítico SKF 
dimensionalmente estabilizado 
a 200°C (392°F)



Fig. 2 – A influência da folga interna do rolamento na vida sob fadiga e atrito.
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Se desmontarmos um rolamento do cilindro secador e olharmos 
para as marcas de operação na pista do anel externo, podemos ver 
que a zona de carga tem, muitas vezes, cerca de um terço da 
circunferência. Isso mostra que o rolamento está operando com 
mais folga que o necessário e que a distribuição de carga não é 
otimizada para a maior vida sob fadiga. Como sabemos, uma leve 
pré-carga é melhor se quisermos alcançar isso (veja a figura 2).

A folga precisa, no entanto, ser suficiente para evitar a pré-carga 
excessiva durante a inicialização a frio, quando, por causa do vapor 
passando pelo furo do munhão, existe uma grande diferença entre 
a temperatura do anel interno e anel externo do rolamento e uma 
redução subsequente da folga. A consequência é uma zona de 
carga menor quando a máquina atingir sua temperatura de 
operação em estado constante.

Teoricamente, uma pequena pré-carga não é uma preocupação, 
já que ela aumenta a vida sob fadiga, mas não devemos esquecer 
que o atrito aumenta e, consequentemente, a pré-carga pode 
aumentar – às vezes de forma não controlada – com um risco de 
ocorrer o emperramento dos rolamentos. Além disso, outras coisas 
devem ser consideradas:
1 Possíveis erros no formato do mancal e do munhão
2 O método de montagem utilizado para obter o ajuste certo

O método do calibrador de folgas ainda é amplamente utilizado 
para a montagem, o que pode levar a uma ampla variedade de 
reduções de folga. Além disso, a montagem incorreta é relativa-
mente comum quando os montadores tentam alcançar a folga 
residual mínima recomendada indicada nos antigos catálogos de 
rolamentos. Para cilindros secadores, isto resulta em uma redução 
muito grande da folga.

Considerando isso, não há problema em não se arriscar e obter 
uma folga operacional maior que o necessário para essas aplica-
ções, pois os cilindros secadores e Yankee são geralmente grandes.

Ao longo dos anos, a classe de folga C4 tornou-se padrão na 
indústria para cilindros secadores e Yankee, embora a folga C3 seja 
a ideal em alguns casos. No entanto, para casos sem isolamento 
do munhão e temperaturas de vapor superiores a 165-170°C 
(320-338°F), recomendamos folga C5.

Antes de falarmos sobre a lubrificação, preciso dizer algumas 
coisas sobre a escolha do rolamento. Inicialmente, eu não queria 
abordar esse tema, pois há muita confusão sobre a vida útil do 
rolamento e porque seria preciso um artigo apenas para ele, mas, 
pensando bem, há quatro pontos sobre os quais eu deveria falar.

Primeiro, para o cálculo da carga, a massa do cilindro e a carga 
de pressão sobre o Yankee são sempre levadas em consideração, 
mas as cargas criadas pela tensão do feltro e a água dentro do 
cilindro são frequentemente esquecidas.

Segundo, é geralmente aceito que a vida nominal básica (L10h), 
que leva em consideração apenas a carga e a velocidade de 
rotação, deve estar acima de 200 000 horas para rolamentos de 
cilindro secador e Yankee. Esta é uma diretriz antiga e é maior que 

para os rolamentos em outras aplicações de máquinas de papel. 
Isso leva a rolamentos de grandes dimensões e fazia sentido 
antigamente para compensar a lubrificação inadequada e a 
contaminação. Hoje, a vida nominal SKF (L10mh) – que leva em 
consideração a contaminação sólida (eficiência do filtro de óleo), a 
separação da superfície no contato de rolamento (a relação de 
viscosidade) e o limite da carga sob fadiga do material – permite 
que uma vida útil mais realista seja calculada. No entanto, a 
indústria não chegou a um acordo sobre quanto deve ser a vida 
nominal SKF. Alguns fabricantes dizem que ficar acima de 100 000 
horas é bom, mas os outros mantêm o número antigo de 200 000 
horas. Na minha opinião, a L10mh deve ser superior a 100 000 
horas e o conteúdo de água deve ser mantido abaixo de 200 ppm, 
com 500 ppm permitidos apenas durante a operação.

Terceiro, o teor de água no óleo e sua influência não são 
considerados no cálculo da vida nominal. A água dissolvida tem 
uma influência sobre a vida útil do rolamento, mas diferentes 
estudos mostram resultados diferentes. Como não existem 
resultados consistentes, eles não estão incluídos no cálculo da vida 
nominal.

Quarto, a vida nominal calculada não é a vida útil. A vida nominal 
calculada é usada para escolher um rolamento para uma aplicação, 
enquanto a vida útil é a vida efetiva de um rolamento em uma 
aplicação. A vida útil de um rolamento individual só pode ser 
calculada estatisticamente e o cálculo de vida útil só se refere a 
uma população de rolamentos com um determinado grau de 
confiabilidade. Além disso, as falhas de rolamentos em cilindros 
secadores e Yankee geralmente não resultam da fadiga normal, 
eles se devem principalmente à corrosão e lubrificação inadequa-
da. 

Lubrificação

Graxa, banho de óleo e lubrificação por gotas de óleo não são 
recomendados para cilindros secadores e Yankee. A SKF recomen-
da simplesmente a lubrificação por óleo circulante em máquinas 
modernas para maximizar a confiabilidade.

Em alguns casos, o mesmo óleo é usado para lubrificar os 
rolamentos utilizados nos cilindros secadores, os cilindros de 
vácuo, os cilindros de feltro e as engrenagens integradas. Essa 
solução é um meio-termo, pois os óleos adequados para engrena-
gens e cilindros secadores possuem características diferentes. 
Óleos para engrenagens precisam de aditivos EP, que não 
recomendamos para aplicações de cilindro secador.

Com relação aos cilindros Yankee, a SKF recomenda sistemas de 
lubrificação separados para os rolamentos Yankee, caixa redutora 
de acionamento externo e prensa de sucção ou cilindro de prensa. 
Estas são aplicações bastante diferentes e é melhor lubrificar cada 

uma com óleos com propriedades adequadas. Tal abordagem 
também impede a contaminação cruzada. Por exemplo, o óleo 
que lubrifica o cilindro da prensa de sucção pode ser contamina-
do com água e os aditivos EP necessários para engrenagens, que 
aceleram o envelhecimento do óleo e reduzem drasticamente a 
vida útil do rolamento.

Vamos olhar para a lubrificação de forma mais aprofundada, 
mas observe que o que se segue é aplicável apenas para 
rolamentos de cilindro secador e Yankee.

Fluxo de óleo e viscosidade do óleo

Claramente, uma determinada taxa de fluxo de óleo é necessária 
para resfriar os rolamentos de seção do secador e garantir que o 
óleo no contato rolante tenha viscosidade suficiente para criar 
uma espessura de filme adequada.

A SKF usa o valor de к (kappa) como um indicador da separação 
da superfície no contato rolante. É uma relação de viscosidade.
к = Ʋ/Ʋ1

Com
к = relação de viscosidade
Ʋ = viscosidade de operação verdadeira do óleo, em mm2/s, na 
temperatura de operação do rolamento 
Ʋ1 = viscosidade nominal dependendo do diâmetro médio do 
rolamento e a velocidade de rotação, em mm2/s.
O Catálogo Geral da SKF mostra que a viscosidade nominal é a 
viscosidade mínima com a lubrificação adequada no contato 
rolante e também como calculá-la. Quanto maior for o valor de к, 
melhor será a separação da superfície. Para κ acima de 4, as 
superfícies estão completamente separadas.

Como orientação geral para máquinas de papel, a SKF 
recomenda um valor de к entre 2 e 4. No caso de cilindros 
secadores e Yankee, devido à alta temperatura de operação e à 
velocidade de rotação relativamente baixa dos rolamentos, a 
maioria dos rolamentos de cilindros secadores e Yankee opera 
com к abaixo 1. Às vezes, ele pode até mesmo ser inferior a 0,2, 
o que resulta na lubrificação máxima com fadiga superficial e/ou 
desgaste abrasivo. Isto é especialmente verdadeiro para máqui-
nas antigas, em os munhões não são isolados. Estas máquinas 
antigas operam muitas vezes acima da velocidade de projeto com 
maior temperatura de vapor. Para máquinas com munhões não 
isolados, sistemas antigos de óleo circulante e temperaturas de 
vapor acima de 170°C (338°C), não é incomum que as usinas 
reclamem da baixa vida útil dos rolamentos, óleo cozido e 
vazamento de óleo acima de determinadas taxas de fluxo de óleo. 

O fluxo de óleo e a viscosidade do óleo serão escolhidos com 
base no cálculo de κ. A SKF usa o software proprietário chamado 

Drycyl para fazer isso. As comparações entre os cálculos e 
medições feitas por um fabricante líder de máquinas de papel 
mostraram uma precisão de alto nível com ele.

Como a temperatura do rolamento é principalmente influenciada 
pela temperatura de vapor, a influência da carga pode ser ignorada. 
A informação necessária é:

1  Referência do rolamento
2 Velocidade de rotação
3 Temperatura de vapor
4 Temperatura de entrada do óleo
5 O grau de isolamento, ou seja, sem isolamento, furo apenas 

isolado ou furo e face da extremidade do munhão isolados.
6 Se o vapor saturado ou vapor superaquecido é usado para casos 

em que não existe isolamento.

Por exemplo:
• Rolamento: 23148 CCK/C4W33
• Velocidade: 200 rpm
• Temperatura do vapor (saturado): 177°C (350°F)
• Temperatura de entrada do óleo: 55°C (130°F)
• Óleo: ISO VG 220 (a classe de viscosidade do óleo mais comum 

em seções de secagem)

Em primeiro lugar, para um munhão sem isolamento, pode-se 
observar que o valor de κ é inferior a um, mesmo com altas taxas 
de fluxo (veja a figura 3).

A primeira melhoria pode ser diminuir a temperatura de entrada 
do óleo, mas isso significa um risco de condensação no mancal 
dos rolamentos. Além disso, quando o munhão não é isolado, 
diminuir a temperatura de entrada do óleo de 5 para 10°C (9 
para 18°F) tem apenas uma pequena influência sobre a tempera-
tura do rolamento. Como alternativa, poderíamos tentar aumentar 
a classe de viscosidade do óleo de ISO VG 220 para ISO VG 460, 
por exemplo, (veja a figura 4).
A viscosidade mais elevada significa que haverá mais atrito no 
rolamento e sua temperatura irá aumentar. Mesmo se tivéssemos 
escolhido um óleo com o dobro da viscosidade, o aumento da 
viscosidade na temperatura de operação do rolamento é inferior a 
40% nesse caso. Além disso, os riscos de vazamento por causa da 
resistência do fluxo dos dutos de retorno e tubos aumentam, o 
que pode significar que o sistema de óleo circulante deve ser 
modificado. Então, vamos tentar manter o óleo ISO VG 220 e bom 
isolamento no furo e na face da extremidade do munhão (veja a 
figura 5).

Como você pode ver, apenas com o bom isolamento do munhão 
podemos alcançar as recomendações para o valor de κ do 
Catálogo Geral da SKF com um fluxo de óleo pouco acima de 3 
L/min (0,79 galões/min). 

Dito isto, a experiência mostra que muitos rolamentos de 
cilindro secador e Yankee operam com valores de k abaixo de 1, 
mesmo que isso não esteja de acordo com as recomendações 
gerais da SKF. Assim, com base na experiência de campo, a SKF 
criou um conceito κmin que só é válido para máquinas de papel. κ
min é o valor mínimo de κ acima do qual a experiência mostra 
que a vida útil ainda é satisfatória.

κmin = n.dm/80000 

n = velocidade de rotação do rolamento
dm = diâmetro médio do rolamento (diâmetro do furo + diâmetro 
externo dividido por dois).

Se a fórmula resultar em um valor inferior a 0,25, então κmin = 
0,25.
Em nosso exemplo:
• Diâmetro do furo do rolamento: 240 mm
• Diâmetro externo: 400 mm
• Velocidade: 200 rpm 

κmin = [200 x (240 + 400)/2]/80000 = 0,80

Neste caso, o munhão precisa ser isolado para alcançar um κ 
acima de 0,80. Eu recomendaria, para este exemplo, um fluxo de 
óleo entre 3 e 3,5 L/min (0,79 e 0,92 galões/min) com um alarme 
se o fluxo de óleo cair abaixo de 2 L/min (0,53 galões/min). Outro 
engenheiro da SKF poderia dar recomendações um pouco 
diferentes com base nos cálculos acima.

Usinas que estão com problemas de vazamento de óleo pelas 
vedações do mancal devido à resistência do fluxo nos dutos e 
tubos de retorno me perguntam com frequência até que ponto o 
fluxo de óleo pode ser reduzido. Um ponto a ser considerado é 
que o valor de κ cai quando o fluxo de óleo é reduzido, de modo 
que o limite seria quando o fluxo de óleo atingir o valor κmin. 
Outro ponto é o limite em que não há óleo suficiente no rolamen-
to. Este limite não é muito bem documentado e depende de 
muitas coisas. Assim, para simplificar e ser conservador, você 
pode usar a regra prática abaixo. 

Fluxo de óleo mínimo = 0,00002 DB.
D = diâmetro externo do rolamento (mm)
B = largura do rolamento (mm)

Para um rolamento 23148 CCK/C4W33, o fluxo de óleo mínimo 
seria 0,00002 x 400 x 128 = 1,02 L/min. Assim, no exemplo, um 
fluxo de óleo resultando no kmin está ligeiramente abaixo de 1 
L/min (veja a figura 5) e o fluxo de óleo mínimo está um pouco 
acima de 1 L/min. Assim, parece adequado dar 1 L/min como 
limite inferior, mas isso não muda a minha recomendação para o 
exemplo acima. 

Se um cliente tiver um vazamento de óleo de 1,5 L/min (0,40 
galões/min) e houver uma necessidade de seja 3 L/min (0,79 
galões/min) para ficar acima do κmin, temos um problema. Ou os 
tubos de retorno de óleo não foram dimensionados para 3 L/min 
(0,79 galões/min) em naquela viscosidade do óleo (o que acontece 
com máquinas antigas quando a temperatura do vapor é 
aumentada) ou eles foram contaminados por lama de óleo preto 

envelhecido. Isso me lembra de um cliente que tentou usar o óleo 
do motor diesel como um lubrificante na esperança de que os 
aditivos detergentes limpariam seu sistema de óleo circulante. E 
de outro cliente que fez uma mistura de solvente e tricloroetileno 
e passou essa mistura através de seu sistema durante um 
desligamento. Na maioria dos casos, a solução realmente eficaz é 
trocar os tubos de retorno de óleo.
Outra questão é o fluxo de óleo quando a máquina inicializa. O 
óleo frio ou óleo aquecido resfriado pela passagem através de 
tubos de entrada de ar frio tem uma viscosidade muito alta. Dê 
mais uma olhada na história de John Yolton na edição 2 das 
Práticas de Papel e Celulose SKF, pois há uma solução para este 
problema.
Observe que quanto menor for o valor de κ, mais importante será 
a eficiência da filtragem.

• Classificação de filtro ß12 = 75 é um mínimo 
• Classificação de filtro ß6 = 200 é a média hoje em máquinas de 

papel, foi considerado uma boa eficiência de filtragem há mais 
de 20 anos, quando eu comecei na SKF.

• Classificação de filtro ß3 = 1000 é a mais moderna.

Qual óleo?

Bom, deixe-me começar dizendo que a SKF não recomenda uma 
marca ou óleo específico e que simplesmente deixávamos os 
clientes e os fornecedores de óleo escolherem os lubrificantes. 
Isso mudou após uma série de falhas em rolamento de cilindro 
secador e Yankee na década de 1980, que estudos indicaram 
estar relacionada com formulações inadequadas de óleo.

A SKF e um fabricante europeu líder de máquinas de papel 
trabalharam em conjunto para resolver esse problema e, em 
1988, a SKF propôs um conjunto de testes para validar óleos para 

seções de secagem da máquina de papel. Para maior praticidade, 
apenas testes simples e/ou conhecidos que podiam ser realizados 
em um laboratório padrão foram escolhidos. Muitos óleos que 
foram comercializados para seções de secagem da máquina de 
papel não foram aprovados. 

Como resultado, a SKF concluiu que as propriedades importan-
tes para os óleos da seção de secagem são:
• Estabilidade térmica e química
• Viscosidade estável
• Proteção contra a corrosão
• Capacidade de separação de água
• Limpeza

Testes de estabilidade térmica e química são críticos. O óleo para a 
seção de secagem deve evitar ou reduzir a formação de depósitos 
na circulação de óleo, sistemas de fornecimento de óleo e rolamen-
tos de esferas. Mesmo depois de longa tensão térmica, o óleo 
lubrificante ou os produtos de envelhecimento que são formados 
não deve corroer peças do rolamento de esferas quimicamente. 
Gravações incipientes, depósitos ou incrustação (produtos de 
fissura) interferir com a lubrificação e acabará danificando a 
superfície do contato rolante.
Conforme ele envelhece, o óleo é escurecido pela matéria finamen-
te suspensa do óleo, carvão e produtos trincados e, como resulta-
do, medidores de fluxo e visores de fluxo entopem ou não indicam 
o fluxo de óleo corretamente (veja as figuras 6 e 7).

Filmes finos de óleo não devem se transformar em resina ou 
formar laca sob tensão térmica (veja a figura 8), pois isso pode 
prejudicar o sistema de lubrificação pelo entupimento das linhas de 
fornecimento de petróleo ou visores. Se gaiolas de metal forem 
usadas nos rolamentos de esferas e/ou peças da máquina forem 
feitas de cobre ou latão, o óleo não deve oxidar ou corroer estes 
metais não ferrosos.



 

-
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Se desmontarmos um rolamento do cilindro secador e olharmos 
para as marcas de operação na pista do anel externo, podemos ver 
que a zona de carga tem, muitas vezes, cerca de um terço da 
circunferência. Isso mostra que o rolamento está operando com 
mais folga que o necessário e que a distribuição de carga não é 
otimizada para a maior vida sob fadiga. Como sabemos, uma leve 
pré-carga é melhor se quisermos alcançar isso (veja a figura 2).

A folga precisa, no entanto, ser suficiente para evitar a pré-carga 
excessiva durante a inicialização a frio, quando, por causa do vapor 
passando pelo furo do munhão, existe uma grande diferença entre 
a temperatura do anel interno e anel externo do rolamento e uma 
redução subsequente da folga. A consequência é uma zona de 
carga menor quando a máquina atingir sua temperatura de 
operação em estado constante.

Teoricamente, uma pequena pré-carga não é uma preocupação, 
já que ela aumenta a vida sob fadiga, mas não devemos esquecer 
que o atrito aumenta e, consequentemente, a pré-carga pode 
aumentar – às vezes de forma não controlada – com um risco de 
ocorrer o emperramento dos rolamentos. Além disso, outras coisas 
devem ser consideradas:
1 Possíveis erros no formato do mancal e do munhão
2 O método de montagem utilizado para obter o ajuste certo

O método do calibrador de folgas ainda é amplamente utilizado 
para a montagem, o que pode levar a uma ampla variedade de 
reduções de folga. Além disso, a montagem incorreta é relativa-
mente comum quando os montadores tentam alcançar a folga 
residual mínima recomendada indicada nos antigos catálogos de 
rolamentos. Para cilindros secadores, isto resulta em uma redução 
muito grande da folga.

Considerando isso, não há problema em não se arriscar e obter 
uma folga operacional maior que o necessário para essas aplica-
ções, pois os cilindros secadores e Yankee são geralmente grandes.

Ao longo dos anos, a classe de folga C4 tornou-se padrão na 
indústria para cilindros secadores e Yankee, embora a folga C3 seja 
a ideal em alguns casos. No entanto, para casos sem isolamento 
do munhão e temperaturas de vapor superiores a 165-170°C 
(320-338°F), recomendamos folga C5.

Antes de falarmos sobre a lubrificação, preciso dizer algumas 
coisas sobre a escolha do rolamento. Inicialmente, eu não queria 
abordar esse tema, pois há muita confusão sobre a vida útil do 
rolamento e porque seria preciso um artigo apenas para ele, mas, 
pensando bem, há quatro pontos sobre os quais eu deveria falar.

Primeiro, para o cálculo da carga, a massa do cilindro e a carga 
de pressão sobre o Yankee são sempre levadas em consideração, 
mas as cargas criadas pela tensão do feltro e a água dentro do 
cilindro são frequentemente esquecidas.

Segundo, é geralmente aceito que a vida nominal básica (L10h), 
que leva em consideração apenas a carga e a velocidade de 
rotação, deve estar acima de 200 000 horas para rolamentos de 
cilindro secador e Yankee. Esta é uma diretriz antiga e é maior que 

para os rolamentos em outras aplicações de máquinas de papel. 
Isso leva a rolamentos de grandes dimensões e fazia sentido 
antigamente para compensar a lubrificação inadequada e a 
contaminação. Hoje, a vida nominal SKF (L10mh) – que leva em 
consideração a contaminação sólida (eficiência do filtro de óleo), a 
separação da superfície no contato de rolamento (a relação de 
viscosidade) e o limite da carga sob fadiga do material – permite 
que uma vida útil mais realista seja calculada. No entanto, a 
indústria não chegou a um acordo sobre quanto deve ser a vida 
nominal SKF. Alguns fabricantes dizem que ficar acima de 100 000 
horas é bom, mas os outros mantêm o número antigo de 200 000 
horas. Na minha opinião, a L10mh deve ser superior a 100 000 
horas e o conteúdo de água deve ser mantido abaixo de 200 ppm, 
com 500 ppm permitidos apenas durante a operação.

Terceiro, o teor de água no óleo e sua influência não são 
considerados no cálculo da vida nominal. A água dissolvida tem 
uma influência sobre a vida útil do rolamento, mas diferentes 
estudos mostram resultados diferentes. Como não existem 
resultados consistentes, eles não estão incluídos no cálculo da vida 
nominal.

Quarto, a vida nominal calculada não é a vida útil. A vida nominal 
calculada é usada para escolher um rolamento para uma aplicação, 
enquanto a vida útil é a vida efetiva de um rolamento em uma 
aplicação. A vida útil de um rolamento individual só pode ser 
calculada estatisticamente e o cálculo de vida útil só se refere a 
uma população de rolamentos com um determinado grau de 
confiabilidade. Além disso, as falhas de rolamentos em cilindros 
secadores e Yankee geralmente não resultam da fadiga normal, 
eles se devem principalmente à corrosão e lubrificação inadequa-
da. 

Lubrificação

Graxa, banho de óleo e lubrificação por gotas de óleo não são 
recomendados para cilindros secadores e Yankee. A SKF recomen-
da simplesmente a lubrificação por óleo circulante em máquinas 
modernas para maximizar a confiabilidade.

Em alguns casos, o mesmo óleo é usado para lubrificar os 
rolamentos utilizados nos cilindros secadores, os cilindros de 
vácuo, os cilindros de feltro e as engrenagens integradas. Essa 
solução é um meio-termo, pois os óleos adequados para engrena-
gens e cilindros secadores possuem características diferentes. 
Óleos para engrenagens precisam de aditivos EP, que não 
recomendamos para aplicações de cilindro secador.

Com relação aos cilindros Yankee, a SKF recomenda sistemas de 
lubrificação separados para os rolamentos Yankee, caixa redutora 
de acionamento externo e prensa de sucção ou cilindro de prensa. 
Estas são aplicações bastante diferentes e é melhor lubrificar cada 

uma com óleos com propriedades adequadas. Tal abordagem 
também impede a contaminação cruzada. Por exemplo, o óleo 
que lubrifica o cilindro da prensa de sucção pode ser contamina-
do com água e os aditivos EP necessários para engrenagens, que 
aceleram o envelhecimento do óleo e reduzem drasticamente a 
vida útil do rolamento.

Vamos olhar para a lubrificação de forma mais aprofundada, 
mas observe que o que se segue é aplicável apenas para 
rolamentos de cilindro secador e Yankee.

Fluxo de óleo e viscosidade do óleo

Claramente, uma determinada taxa de fluxo de óleo é necessária 
para resfriar os rolamentos de seção do secador e garantir que o 
óleo no contato rolante tenha viscosidade suficiente para criar 
uma espessura de filme adequada.

A SKF usa o valor de к (kappa) como um indicador da separação 
da superfície no contato rolante. É uma relação de viscosidade.
к = Ʋ/Ʋ1

Com
к = relação de viscosidade
Ʋ = viscosidade de operação verdadeira do óleo, em mm2/s, na 
temperatura de operação do rolamento 
Ʋ1 = viscosidade nominal dependendo do diâmetro médio do 
rolamento e a velocidade de rotação, em mm2/s.
O Catálogo Geral da SKF mostra que a viscosidade nominal é a 
viscosidade mínima com a lubrificação adequada no contato 
rolante e também como calculá-la. Quanto maior for o valor de к, 
melhor será a separação da superfície. Para κ acima de 4, as 
superfícies estão completamente separadas.

Como orientação geral para máquinas de papel, a SKF 
recomenda um valor de к entre 2 e 4. No caso de cilindros 
secadores e Yankee, devido à alta temperatura de operação e à 
velocidade de rotação relativamente baixa dos rolamentos, a 
maioria dos rolamentos de cilindros secadores e Yankee opera 
com к abaixo 1. Às vezes, ele pode até mesmo ser inferior a 0,2, 
o que resulta na lubrificação máxima com fadiga superficial e/ou 
desgaste abrasivo. Isto é especialmente verdadeiro para máqui-
nas antigas, em os munhões não são isolados. Estas máquinas 
antigas operam muitas vezes acima da velocidade de projeto com 
maior temperatura de vapor. Para máquinas com munhões não 
isolados, sistemas antigos de óleo circulante e temperaturas de 
vapor acima de 170°C (338°C), não é incomum que as usinas 
reclamem da baixa vida útil dos rolamentos, óleo cozido e 
vazamento de óleo acima de determinadas taxas de fluxo de óleo. 

O fluxo de óleo e a viscosidade do óleo serão escolhidos com 
base no cálculo de κ. A SKF usa o software proprietário chamado 

Drycyl para fazer isso. As comparações entre os cálculos e 
medições feitas por um fabricante líder de máquinas de papel 
mostraram uma precisão de alto nível com ele.

Como a temperatura do rolamento é principalmente influenciada 
pela temperatura de vapor, a influência da carga pode ser ignorada. 
A informação necessária é:

1  Referência do rolamento
2 Velocidade de rotação
3 Temperatura de vapor
4 Temperatura de entrada do óleo
5 O grau de isolamento, ou seja, sem isolamento, furo apenas 

isolado ou furo e face da extremidade do munhão isolados.
6 Se o vapor saturado ou vapor superaquecido é usado para casos 

em que não existe isolamento.

Por exemplo:
• Rolamento: 23148 CCK/C4W33
• Velocidade: 200 rpm
• Temperatura do vapor (saturado): 177°C (350°F)
• Temperatura de entrada do óleo: 55°C (130°F)
• Óleo: ISO VG 220 (a classe de viscosidade do óleo mais comum 

em seções de secagem)

Em primeiro lugar, para um munhão sem isolamento, pode-se 
observar que o valor de κ é inferior a um, mesmo com altas taxas 
de fluxo (veja a figura 3).

A primeira melhoria pode ser diminuir a temperatura de entrada 
do óleo, mas isso significa um risco de condensação no mancal 
dos rolamentos. Além disso, quando o munhão não é isolado, 
diminuir a temperatura de entrada do óleo de 5 para 10°C (9 
para 18°F) tem apenas uma pequena influência sobre a tempera-
tura do rolamento. Como alternativa, poderíamos tentar aumentar 
a classe de viscosidade do óleo de ISO VG 220 para ISO VG 460, 
por exemplo, (veja a figura 4).
A viscosidade mais elevada significa que haverá mais atrito no 
rolamento e sua temperatura irá aumentar. Mesmo se tivéssemos 
escolhido um óleo com o dobro da viscosidade, o aumento da 
viscosidade na temperatura de operação do rolamento é inferior a 
40% nesse caso. Além disso, os riscos de vazamento por causa da 
resistência do fluxo dos dutos de retorno e tubos aumentam, o 
que pode significar que o sistema de óleo circulante deve ser 
modificado. Então, vamos tentar manter o óleo ISO VG 220 e bom 
isolamento no furo e na face da extremidade do munhão (veja a 
figura 5).

Como você pode ver, apenas com o bom isolamento do munhão 
podemos alcançar as recomendações para o valor de κ do 
Catálogo Geral da SKF com um fluxo de óleo pouco acima de 3 
L/min (0,79 galões/min). 

Dito isto, a experiência mostra que muitos rolamentos de 
cilindro secador e Yankee operam com valores de k abaixo de 1, 
mesmo que isso não esteja de acordo com as recomendações 
gerais da SKF. Assim, com base na experiência de campo, a SKF 
criou um conceito κmin que só é válido para máquinas de papel. κ
min é o valor mínimo de κ acima do qual a experiência mostra 
que a vida útil ainda é satisfatória.

κmin = n.dm/80000 

n = velocidade de rotação do rolamento
dm = diâmetro médio do rolamento (diâmetro do furo + diâmetro 
externo dividido por dois).

Se a fórmula resultar em um valor inferior a 0,25, então κmin = 
0,25.
Em nosso exemplo:
• Diâmetro do furo do rolamento: 240 mm
• Diâmetro externo: 400 mm
• Velocidade: 200 rpm 

κmin = [200 x (240 + 400)/2]/80000 = 0,80

Neste caso, o munhão precisa ser isolado para alcançar um κ 
acima de 0,80. Eu recomendaria, para este exemplo, um fluxo de 
óleo entre 3 e 3,5 L/min (0,79 e 0,92 galões/min) com um alarme 
se o fluxo de óleo cair abaixo de 2 L/min (0,53 galões/min). Outro 
engenheiro da SKF poderia dar recomendações um pouco 
diferentes com base nos cálculos acima.

Usinas que estão com problemas de vazamento de óleo pelas 
vedações do mancal devido à resistência do fluxo nos dutos e 
tubos de retorno me perguntam com frequência até que ponto o 
fluxo de óleo pode ser reduzido. Um ponto a ser considerado é 
que o valor de κ cai quando o fluxo de óleo é reduzido, de modo 
que o limite seria quando o fluxo de óleo atingir o valor κmin. 
Outro ponto é o limite em que não há óleo suficiente no rolamen-
to. Este limite não é muito bem documentado e depende de 
muitas coisas. Assim, para simplificar e ser conservador, você 
pode usar a regra prática abaixo. 

Fluxo de óleo mínimo = 0,00002 DB.
D = diâmetro externo do rolamento (mm)
B = largura do rolamento (mm)

Para um rolamento 23148 CCK/C4W33, o fluxo de óleo mínimo 
seria 0,00002 x 400 x 128 = 1,02 L/min. Assim, no exemplo, um 
fluxo de óleo resultando no kmin está ligeiramente abaixo de 1 
L/min (veja a figura 5) e o fluxo de óleo mínimo está um pouco 
acima de 1 L/min. Assim, parece adequado dar 1 L/min como 
limite inferior, mas isso não muda a minha recomendação para o 
exemplo acima. 

Se um cliente tiver um vazamento de óleo de 1,5 L/min (0,40 
galões/min) e houver uma necessidade de seja 3 L/min (0,79 
galões/min) para ficar acima do κmin, temos um problema. Ou os 
tubos de retorno de óleo não foram dimensionados para 3 L/min 
(0,79 galões/min) em naquela viscosidade do óleo (o que acontece 
com máquinas antigas quando a temperatura do vapor é 
aumentada) ou eles foram contaminados por lama de óleo preto 

envelhecido. Isso me lembra de um cliente que tentou usar o óleo 
do motor diesel como um lubrificante na esperança de que os 
aditivos detergentes limpariam seu sistema de óleo circulante. E 
de outro cliente que fez uma mistura de solvente e tricloroetileno 
e passou essa mistura através de seu sistema durante um 
desligamento. Na maioria dos casos, a solução realmente eficaz é 
trocar os tubos de retorno de óleo.
Outra questão é o fluxo de óleo quando a máquina inicializa. O 
óleo frio ou óleo aquecido resfriado pela passagem através de 
tubos de entrada de ar frio tem uma viscosidade muito alta. Dê 
mais uma olhada na história de John Yolton na edição 2 das 
Práticas de Papel e Celulose SKF, pois há uma solução para este 
problema.
Observe que quanto menor for o valor de κ, mais importante será 
a eficiência da filtragem.

• Classificação de filtro ß12 = 75 é um mínimo 
• Classificação de filtro ß6 = 200 é a média hoje em máquinas de 

papel, foi considerado uma boa eficiência de filtragem há mais 
de 20 anos, quando eu comecei na SKF.

• Classificação de filtro ß3 = 1000 é a mais moderna.

Qual óleo?

Bom, deixe-me começar dizendo que a SKF não recomenda uma 
marca ou óleo específico e que simplesmente deixávamos os 
clientes e os fornecedores de óleo escolherem os lubrificantes. 
Isso mudou após uma série de falhas em rolamento de cilindro 
secador e Yankee na década de 1980, que estudos indicaram 
estar relacionada com formulações inadequadas de óleo.

A SKF e um fabricante europeu líder de máquinas de papel 
trabalharam em conjunto para resolver esse problema e, em 
1988, a SKF propôs um conjunto de testes para validar óleos para 

seções de secagem da máquina de papel. Para maior praticidade, 
apenas testes simples e/ou conhecidos que podiam ser realizados 
em um laboratório padrão foram escolhidos. Muitos óleos que 
foram comercializados para seções de secagem da máquina de 
papel não foram aprovados. 

Como resultado, a SKF concluiu que as propriedades importan-
tes para os óleos da seção de secagem são:
• Estabilidade térmica e química
• Viscosidade estável
• Proteção contra a corrosão
• Capacidade de separação de água
• Limpeza

Testes de estabilidade térmica e química são críticos. O óleo para a 
seção de secagem deve evitar ou reduzir a formação de depósitos 
na circulação de óleo, sistemas de fornecimento de óleo e rolamen-
tos de esferas. Mesmo depois de longa tensão térmica, o óleo 
lubrificante ou os produtos de envelhecimento que são formados 
não deve corroer peças do rolamento de esferas quimicamente. 
Gravações incipientes, depósitos ou incrustação (produtos de 
fissura) interferir com a lubrificação e acabará danificando a 
superfície do contato rolante.
Conforme ele envelhece, o óleo é escurecido pela matéria finamen-
te suspensa do óleo, carvão e produtos trincados e, como resulta-
do, medidores de fluxo e visores de fluxo entopem ou não indicam 
o fluxo de óleo corretamente (veja as figuras 6 e 7).

Filmes finos de óleo não devem se transformar em resina ou 
formar laca sob tensão térmica (veja a figura 8), pois isso pode 
prejudicar o sistema de lubrificação pelo entupimento das linhas de 
fornecimento de petróleo ou visores. Se gaiolas de metal forem 
usadas nos rolamentos de esferas e/ou peças da máquina forem 
feitas de cobre ou latão, o óleo não deve oxidar ou corroer estes 
metais não ferrosos.



Se desmontarmos um rolamento do cilindro secador e olharmos 
para as marcas de operação na pista do anel externo, podemos ver 
que a zona de carga tem, muitas vezes, cerca de um terço da 
circunferência. Isso mostra que o rolamento está operando com 
mais folga que o necessário e que a distribuição de carga não é 
otimizada para a maior vida sob fadiga. Como sabemos, uma leve 
pré-carga é melhor se quisermos alcançar isso (veja a figura 2).

A folga precisa, no entanto, ser suficiente para evitar a pré-carga 
excessiva durante a inicialização a frio, quando, por causa do vapor 
passando pelo furo do munhão, existe uma grande diferença entre 
a temperatura do anel interno e anel externo do rolamento e uma 
redução subsequente da folga. A consequência é uma zona de 
carga menor quando a máquina atingir sua temperatura de 
operação em estado constante.

Teoricamente, uma pequena pré-carga não é uma preocupação, 
já que ela aumenta a vida sob fadiga, mas não devemos esquecer 
que o atrito aumenta e, consequentemente, a pré-carga pode 
aumentar – às vezes de forma não controlada – com um risco de 
ocorrer o emperramento dos rolamentos. Além disso, outras coisas 
devem ser consideradas:
1 Possíveis erros no formato do mancal e do munhão
2 O método de montagem utilizado para obter o ajuste certo

O método do calibrador de folgas ainda é amplamente utilizado 
para a montagem, o que pode levar a uma ampla variedade de 
reduções de folga. Além disso, a montagem incorreta é relativa-
mente comum quando os montadores tentam alcançar a folga 
residual mínima recomendada indicada nos antigos catálogos de 
rolamentos. Para cilindros secadores, isto resulta em uma redução 
muito grande da folga.

Considerando isso, não há problema em não se arriscar e obter 
uma folga operacional maior que o necessário para essas aplica-
ções, pois os cilindros secadores e Yankee são geralmente grandes.

Ao longo dos anos, a classe de folga C4 tornou-se padrão na 
indústria para cilindros secadores e Yankee, embora a folga C3 seja 
a ideal em alguns casos. No entanto, para casos sem isolamento 
do munhão e temperaturas de vapor superiores a 165-170°C 
(320-338°F), recomendamos folga C5.

Antes de falarmos sobre a lubrificação, preciso dizer algumas 
coisas sobre a escolha do rolamento. Inicialmente, eu não queria 
abordar esse tema, pois há muita confusão sobre a vida útil do 
rolamento e porque seria preciso um artigo apenas para ele, mas, 
pensando bem, há quatro pontos sobre os quais eu deveria falar.

Primeiro, para o cálculo da carga, a massa do cilindro e a carga 
de pressão sobre o Yankee são sempre levadas em consideração, 
mas as cargas criadas pela tensão do feltro e a água dentro do 
cilindro são frequentemente esquecidas.

Segundo, é geralmente aceito que a vida nominal básica (L10h), 
que leva em consideração apenas a carga e a velocidade de 
rotação, deve estar acima de 200 000 horas para rolamentos de 
cilindro secador e Yankee. Esta é uma diretriz antiga e é maior que 

para os rolamentos em outras aplicações de máquinas de papel. 
Isso leva a rolamentos de grandes dimensões e fazia sentido 
antigamente para compensar a lubrificação inadequada e a 
contaminação. Hoje, a vida nominal SKF (L10mh) – que leva em 
consideração a contaminação sólida (eficiência do filtro de óleo), a 
separação da superfície no contato de rolamento (a relação de 
viscosidade) e o limite da carga sob fadiga do material – permite 
que uma vida útil mais realista seja calculada. No entanto, a 
indústria não chegou a um acordo sobre quanto deve ser a vida 
nominal SKF. Alguns fabricantes dizem que ficar acima de 100 000 
horas é bom, mas os outros mantêm o número antigo de 200 000 
horas. Na minha opinião, a L10mh deve ser superior a 100 000 
horas e o conteúdo de água deve ser mantido abaixo de 200 ppm, 
com 500 ppm permitidos apenas durante a operação.

Terceiro, o teor de água no óleo e sua influência não são 
considerados no cálculo da vida nominal. A água dissolvida tem 
uma influência sobre a vida útil do rolamento, mas diferentes 
estudos mostram resultados diferentes. Como não existem 
resultados consistentes, eles não estão incluídos no cálculo da vida 
nominal.

Quarto, a vida nominal calculada não é a vida útil. A vida nominal 
calculada é usada para escolher um rolamento para uma aplicação, 
enquanto a vida útil é a vida efetiva de um rolamento em uma 
aplicação. A vida útil de um rolamento individual só pode ser 
calculada estatisticamente e o cálculo de vida útil só se refere a 
uma população de rolamentos com um determinado grau de 
confiabilidade. Além disso, as falhas de rolamentos em cilindros 
secadores e Yankee geralmente não resultam da fadiga normal, 
eles se devem principalmente à corrosão e lubrificação inadequa-
da. 

Lubrificação

Graxa, banho de óleo e lubrificação por gotas de óleo não são 
recomendados para cilindros secadores e Yankee. A SKF recomen-
da simplesmente a lubrificação por óleo circulante em máquinas 
modernas para maximizar a confiabilidade.

Em alguns casos, o mesmo óleo é usado para lubrificar os 
rolamentos utilizados nos cilindros secadores, os cilindros de 
vácuo, os cilindros de feltro e as engrenagens integradas. Essa 
solução é um meio-termo, pois os óleos adequados para engrena-
gens e cilindros secadores possuem características diferentes. 
Óleos para engrenagens precisam de aditivos EP, que não 
recomendamos para aplicações de cilindro secador.

Com relação aos cilindros Yankee, a SKF recomenda sistemas de 
lubrificação separados para os rolamentos Yankee, caixa redutora 
de acionamento externo e prensa de sucção ou cilindro de prensa. 
Estas são aplicações bastante diferentes e é melhor lubrificar cada 

uma com óleos com propriedades adequadas. Tal abordagem 
também impede a contaminação cruzada. Por exemplo, o óleo 
que lubrifica o cilindro da prensa de sucção pode ser contamina-
do com água e os aditivos EP necessários para engrenagens, que 
aceleram o envelhecimento do óleo e reduzem drasticamente a 
vida útil do rolamento.

Vamos olhar para a lubrificação de forma mais aprofundada, 
mas observe que o que se segue é aplicável apenas para 
rolamentos de cilindro secador e Yankee.

Fluxo de óleo e viscosidade do óleo

Claramente, uma determinada taxa de fluxo de óleo é necessária 
para resfriar os rolamentos de seção do secador e garantir que o 
óleo no contato rolante tenha viscosidade suficiente para criar 
uma espessura de filme adequada.

A SKF usa o valor de к (kappa) como um indicador da separação 
da superfície no contato rolante. É uma relação de viscosidade.
к = Ʋ/Ʋ1

Com
к = relação de viscosidade
Ʋ = viscosidade de operação verdadeira do óleo, em mm2/s, na 
temperatura de operação do rolamento 
Ʋ1 = viscosidade nominal dependendo do diâmetro médio do 
rolamento e a velocidade de rotação, em mm2/s.
O Catálogo Geral da SKF mostra que a viscosidade nominal é a 
viscosidade mínima com a lubrificação adequada no contato 
rolante e também como calculá-la. Quanto maior for o valor de к, 
melhor será a separação da superfície. Para κ acima de 4, as 
superfícies estão completamente separadas.

Como orientação geral para máquinas de papel, a SKF 
recomenda um valor de к entre 2 e 4. No caso de cilindros 
secadores e Yankee, devido à alta temperatura de operação e à 
velocidade de rotação relativamente baixa dos rolamentos, a 
maioria dos rolamentos de cilindros secadores e Yankee opera 
com к abaixo 1. Às vezes, ele pode até mesmo ser inferior a 0,2, 
o que resulta na lubrificação máxima com fadiga superficial e/ou 
desgaste abrasivo. Isto é especialmente verdadeiro para máqui-
nas antigas, em os munhões não são isolados. Estas máquinas 
antigas operam muitas vezes acima da velocidade de projeto com 
maior temperatura de vapor. Para máquinas com munhões não 
isolados, sistemas antigos de óleo circulante e temperaturas de 
vapor acima de 170°C (338°C), não é incomum que as usinas 
reclamem da baixa vida útil dos rolamentos, óleo cozido e 
vazamento de óleo acima de determinadas taxas de fluxo de óleo. 

O fluxo de óleo e a viscosidade do óleo serão escolhidos com 
base no cálculo de κ. A SKF usa o software proprietário chamado 

Drycyl para fazer isso. As comparações entre os cálculos e 
medições feitas por um fabricante líder de máquinas de papel 
mostraram uma precisão de alto nível com ele.

Como a temperatura do rolamento é principalmente influenciada 
pela temperatura de vapor, a influência da carga pode ser ignorada. 
A informação necessária é:

1  Referência do rolamento
2 Velocidade de rotação
3 Temperatura de vapor
4 Temperatura de entrada do óleo
5 O grau de isolamento, ou seja, sem isolamento, furo apenas 

isolado ou furo e face da extremidade do munhão isolados.
6 Se o vapor saturado ou vapor superaquecido é usado para casos 

em que não existe isolamento.

Por exemplo:
• Rolamento: 23148 CCK/C4W33
• Velocidade: 200 rpm
• Temperatura do vapor (saturado): 177°C (350°F)
• Temperatura de entrada do óleo: 55°C (130°F)
• Óleo: ISO VG 220 (a classe de viscosidade do óleo mais comum 

em seções de secagem)

Em primeiro lugar, para um munhão sem isolamento, pode-se 
observar que o valor de κ é inferior a um, mesmo com altas taxas 
de fluxo (veja a figura 3).

 

 
 

 

Fig. 4 – Munhão sem isolamento e aumento da viscosidade do óleo 
(1 litro = 0,2642 galão)

 

Resultado

I/ min  mm 2/s °C

0,5 0,37 11,2 141
1,0 0,42 12,7 135
2,0 0,48 14,6 128
3,0 0,52 15,7 126
5,0 0,54 16,4 124
10,0 0,55 16,8 123

Fig. 3 – Munhão sem isolamento (1 litro = 0,2642 galão).

Resultado

Fluxo de óleo Viscosidade

I/ min  mm 2/s °C

0,5 0,27 8,2 136
1,0 0,31 9,3 130
2,0 0,35 10,8 123
3,0 0,38 11,5 120
5,0 0,40 12,0 118
10 0,41 12,3 117

Fig. 5 – Munhão com isolamento (1 litro = 0,2642 galão)

Resultado

I/ min  mm 2/s °C

0,5 0,67 20,4 98
1 ,0 0,81 24,7 91
2,0 0,95 28,8 87
3,0 0,99 30,2 85
5,0 1,03 31,3 84
10,0 1,03 31,3 84
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A primeira melhoria pode ser diminuir a temperatura de entrada 
do óleo, mas isso significa um risco de condensação no mancal 
dos rolamentos. Além disso, quando o munhão não é isolado, 
diminuir a temperatura de entrada do óleo de 5 para 10°C (9 
para 18°F) tem apenas uma pequena influência sobre a tempera-
tura do rolamento. Como alternativa, poderíamos tentar aumentar 
a classe de viscosidade do óleo de ISO VG 220 para ISO VG 460, 
por exemplo, (veja a figura 4).
A viscosidade mais elevada significa que haverá mais atrito no 
rolamento e sua temperatura irá aumentar. Mesmo se tivéssemos 
escolhido um óleo com o dobro da viscosidade, o aumento da 
viscosidade na temperatura de operação do rolamento é inferior a 
40% nesse caso. Além disso, os riscos de vazamento por causa da 
resistência do fluxo dos dutos de retorno e tubos aumentam, o 
que pode significar que o sistema de óleo circulante deve ser 
modificado. Então, vamos tentar manter o óleo ISO VG 220 e bom 
isolamento no furo e na face da extremidade do munhão (veja a 
figura 5).

Como você pode ver, apenas com o bom isolamento do munhão 
podemos alcançar as recomendações para o valor de κ do 
Catálogo Geral da SKF com um fluxo de óleo pouco acima de 3 
L/min (0,79 galões/min). 

Dito isto, a experiência mostra que muitos rolamentos de 
cilindro secador e Yankee operam com valores de k abaixo de 1, 
mesmo que isso não esteja de acordo com as recomendações 
gerais da SKF. Assim, com base na experiência de campo, a SKF 
criou um conceito κmin que só é válido para máquinas de papel. κ
min é o valor mínimo de κ acima do qual a experiência mostra 
que a vida útil ainda é satisfatória.

κmin = n.dm/80000 

n = velocidade de rotação do rolamento
dm = diâmetro médio do rolamento (diâmetro do furo + diâmetro 
externo dividido por dois).

Se a fórmula resultar em um valor inferior a 0,25, então κmin = 
0,25.
Em nosso exemplo:
• Diâmetro do furo do rolamento: 240 mm
• Diâmetro externo: 400 mm
• Velocidade: 200 rpm 

κmin = [200 x (240 + 400)/2]/80000 = 0,80

Neste caso, o munhão precisa ser isolado para alcançar um κ 
acima de 0,80. Eu recomendaria, para este exemplo, um fluxo de 
óleo entre 3 e 3,5 L/min (0,79 e 0,92 galões/min) com um alarme 
se o fluxo de óleo cair abaixo de 2 L/min (0,53 galões/min). Outro 
engenheiro da SKF poderia dar recomendações um pouco 
diferentes com base nos cálculos acima.

Usinas que estão com problemas de vazamento de óleo pelas 
vedações do mancal devido à resistência do fluxo nos dutos e 
tubos de retorno me perguntam com frequência até que ponto o 
fluxo de óleo pode ser reduzido. Um ponto a ser considerado é 
que o valor de κ cai quando o fluxo de óleo é reduzido, de modo 
que o limite seria quando o fluxo de óleo atingir o valor κmin. 
Outro ponto é o limite em que não há óleo suficiente no rolamen-
to. Este limite não é muito bem documentado e depende de 
muitas coisas. Assim, para simplificar e ser conservador, você 
pode usar a regra prática abaixo. 

Fluxo de óleo mínimo = 0,00002 DB.
D = diâmetro externo do rolamento (mm)
B = largura do rolamento (mm)

Para um rolamento 23148 CCK/C4W33, o fluxo de óleo mínimo 
seria 0,00002 x 400 x 128 = 1,02 L/min. Assim, no exemplo, um 
fluxo de óleo resultando no kmin está ligeiramente abaixo de 1 
L/min (veja a figura 5) e o fluxo de óleo mínimo está um pouco 
acima de 1 L/min. Assim, parece adequado dar 1 L/min como 
limite inferior, mas isso não muda a minha recomendação para o 
exemplo acima. 

Se um cliente tiver um vazamento de óleo de 1,5 L/min (0,40 
galões/min) e houver uma necessidade de seja 3 L/min (0,79 
galões/min) para ficar acima do κmin, temos um problema. Ou os 
tubos de retorno de óleo não foram dimensionados para 3 L/min 
(0,79 galões/min) em naquela viscosidade do óleo (o que acontece 
com máquinas antigas quando a temperatura do vapor é 
aumentada) ou eles foram contaminados por lama de óleo preto 
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envelhecido. Isso me lembra de um cliente que tentou usar o óleo 
do motor diesel como um lubrificante na esperança de que os 
aditivos detergentes limpariam seu sistema de óleo circulante. E 
de outro cliente que fez uma mistura de solvente e tricloroetileno 
e passou essa mistura através de seu sistema durante um 
desligamento. Na maioria dos casos, a solução realmente eficaz é 
trocar os tubos de retorno de óleo.
Outra questão é o fluxo de óleo quando a máquina inicializa. O 
óleo frio ou óleo aquecido resfriado pela passagem através de 
tubos de entrada de ar frio tem uma viscosidade muito alta. Dê 
mais uma olhada na história de John Yolton na edição 2 das 
Práticas de Papel e Celulose SKF, pois há uma solução para este 
problema.
Observe que quanto menor for o valor de κ, mais importante será 
a eficiência da filtragem.

• Classificação de filtro ß12 = 75 é um mínimo 
• Classificação de filtro ß6 = 200 é a média hoje em máquinas de 

papel, foi considerado uma boa eficiência de filtragem há mais 
de 20 anos, quando eu comecei na SKF.

• Classificação de filtro ß3 = 1000 é a mais moderna.

Qual óleo?

Bom, deixe-me começar dizendo que a SKF não recomenda uma 
marca ou óleo específico e que simplesmente deixávamos os 
clientes e os fornecedores de óleo escolherem os lubrificantes. 
Isso mudou após uma série de falhas em rolamento de cilindro 
secador e Yankee na década de 1980, que estudos indicaram 
estar relacionada com formulações inadequadas de óleo.

A SKF e um fabricante europeu líder de máquinas de papel 
trabalharam em conjunto para resolver esse problema e, em 
1988, a SKF propôs um conjunto de testes para validar óleos para 

seções de secagem da máquina de papel. Para maior praticidade, 
apenas testes simples e/ou conhecidos que podiam ser realizados 
em um laboratório padrão foram escolhidos. Muitos óleos que 
foram comercializados para seções de secagem da máquina de 
papel não foram aprovados. 

Como resultado, a SKF concluiu que as propriedades importan-
tes para os óleos da seção de secagem são:
• Estabilidade térmica e química
• Viscosidade estável
• Proteção contra a corrosão
• Capacidade de separação de água
• Limpeza

Testes de estabilidade térmica e química são críticos. O óleo para a 
seção de secagem deve evitar ou reduzir a formação de depósitos 
na circulação de óleo, sistemas de fornecimento de óleo e rolamen-
tos de esferas. Mesmo depois de longa tensão térmica, o óleo 
lubrificante ou os produtos de envelhecimento que são formados 
não deve corroer peças do rolamento de esferas quimicamente. 
Gravações incipientes, depósitos ou incrustação (produtos de 
fissura) interferir com a lubrificação e acabará danificando a 
superfície do contato rolante.
Conforme ele envelhece, o óleo é escurecido pela matéria finamen-
te suspensa do óleo, carvão e produtos trincados e, como resulta-
do, medidores de fluxo e visores de fluxo entopem ou não indicam 
o fluxo de óleo corretamente (veja as figuras 6 e 7).

Filmes finos de óleo não devem se transformar em resina ou 
formar laca sob tensão térmica (veja a figura 8), pois isso pode 
prejudicar o sistema de lubrificação pelo entupimento das linhas de 
fornecimento de petróleo ou visores. Se gaiolas de metal forem 
usadas nos rolamentos de esferas e/ou peças da máquina forem 
feitas de cobre ou latão, o óleo não deve oxidar ou corroer estes 
metais não ferrosos.



Se desmontarmos um rolamento do cilindro secador e olharmos 
para as marcas de operação na pista do anel externo, podemos ver 
que a zona de carga tem, muitas vezes, cerca de um terço da 
circunferência. Isso mostra que o rolamento está operando com 
mais folga que o necessário e que a distribuição de carga não é 
otimizada para a maior vida sob fadiga. Como sabemos, uma leve 
pré-carga é melhor se quisermos alcançar isso (veja a figura 2).

A folga precisa, no entanto, ser suficiente para evitar a pré-carga 
excessiva durante a inicialização a frio, quando, por causa do vapor 
passando pelo furo do munhão, existe uma grande diferença entre 
a temperatura do anel interno e anel externo do rolamento e uma 
redução subsequente da folga. A consequência é uma zona de 
carga menor quando a máquina atingir sua temperatura de 
operação em estado constante.

Teoricamente, uma pequena pré-carga não é uma preocupação, 
já que ela aumenta a vida sob fadiga, mas não devemos esquecer 
que o atrito aumenta e, consequentemente, a pré-carga pode 
aumentar – às vezes de forma não controlada – com um risco de 
ocorrer o emperramento dos rolamentos. Além disso, outras coisas 
devem ser consideradas:
1 Possíveis erros no formato do mancal e do munhão
2 O método de montagem utilizado para obter o ajuste certo

O método do calibrador de folgas ainda é amplamente utilizado 
para a montagem, o que pode levar a uma ampla variedade de 
reduções de folga. Além disso, a montagem incorreta é relativa-
mente comum quando os montadores tentam alcançar a folga 
residual mínima recomendada indicada nos antigos catálogos de 
rolamentos. Para cilindros secadores, isto resulta em uma redução 
muito grande da folga.

Considerando isso, não há problema em não se arriscar e obter 
uma folga operacional maior que o necessário para essas aplica-
ções, pois os cilindros secadores e Yankee são geralmente grandes.

Ao longo dos anos, a classe de folga C4 tornou-se padrão na 
indústria para cilindros secadores e Yankee, embora a folga C3 seja 
a ideal em alguns casos. No entanto, para casos sem isolamento 
do munhão e temperaturas de vapor superiores a 165-170°C 
(320-338°F), recomendamos folga C5.

Antes de falarmos sobre a lubrificação, preciso dizer algumas 
coisas sobre a escolha do rolamento. Inicialmente, eu não queria 
abordar esse tema, pois há muita confusão sobre a vida útil do 
rolamento e porque seria preciso um artigo apenas para ele, mas, 
pensando bem, há quatro pontos sobre os quais eu deveria falar.

Primeiro, para o cálculo da carga, a massa do cilindro e a carga 
de pressão sobre o Yankee são sempre levadas em consideração, 
mas as cargas criadas pela tensão do feltro e a água dentro do 
cilindro são frequentemente esquecidas.

Segundo, é geralmente aceito que a vida nominal básica (L10h), 
que leva em consideração apenas a carga e a velocidade de 
rotação, deve estar acima de 200 000 horas para rolamentos de 
cilindro secador e Yankee. Esta é uma diretriz antiga e é maior que 

para os rolamentos em outras aplicações de máquinas de papel. 
Isso leva a rolamentos de grandes dimensões e fazia sentido 
antigamente para compensar a lubrificação inadequada e a 
contaminação. Hoje, a vida nominal SKF (L10mh) – que leva em 
consideração a contaminação sólida (eficiência do filtro de óleo), a 
separação da superfície no contato de rolamento (a relação de 
viscosidade) e o limite da carga sob fadiga do material – permite 
que uma vida útil mais realista seja calculada. No entanto, a 
indústria não chegou a um acordo sobre quanto deve ser a vida 
nominal SKF. Alguns fabricantes dizem que ficar acima de 100 000 
horas é bom, mas os outros mantêm o número antigo de 200 000 
horas. Na minha opinião, a L10mh deve ser superior a 100 000 
horas e o conteúdo de água deve ser mantido abaixo de 200 ppm, 
com 500 ppm permitidos apenas durante a operação.

Terceiro, o teor de água no óleo e sua influência não são 
considerados no cálculo da vida nominal. A água dissolvida tem 
uma influência sobre a vida útil do rolamento, mas diferentes 
estudos mostram resultados diferentes. Como não existem 
resultados consistentes, eles não estão incluídos no cálculo da vida 
nominal.

Quarto, a vida nominal calculada não é a vida útil. A vida nominal 
calculada é usada para escolher um rolamento para uma aplicação, 
enquanto a vida útil é a vida efetiva de um rolamento em uma 
aplicação. A vida útil de um rolamento individual só pode ser 
calculada estatisticamente e o cálculo de vida útil só se refere a 
uma população de rolamentos com um determinado grau de 
confiabilidade. Além disso, as falhas de rolamentos em cilindros 
secadores e Yankee geralmente não resultam da fadiga normal, 
eles se devem principalmente à corrosão e lubrificação inadequa-
da. 

Lubrificação

Graxa, banho de óleo e lubrificação por gotas de óleo não são 
recomendados para cilindros secadores e Yankee. A SKF recomen-
da simplesmente a lubrificação por óleo circulante em máquinas 
modernas para maximizar a confiabilidade.

Em alguns casos, o mesmo óleo é usado para lubrificar os 
rolamentos utilizados nos cilindros secadores, os cilindros de 
vácuo, os cilindros de feltro e as engrenagens integradas. Essa 
solução é um meio-termo, pois os óleos adequados para engrena-
gens e cilindros secadores possuem características diferentes. 
Óleos para engrenagens precisam de aditivos EP, que não 
recomendamos para aplicações de cilindro secador.

Com relação aos cilindros Yankee, a SKF recomenda sistemas de 
lubrificação separados para os rolamentos Yankee, caixa redutora 
de acionamento externo e prensa de sucção ou cilindro de prensa. 
Estas são aplicações bastante diferentes e é melhor lubrificar cada 

uma com óleos com propriedades adequadas. Tal abordagem 
também impede a contaminação cruzada. Por exemplo, o óleo 
que lubrifica o cilindro da prensa de sucção pode ser contamina-
do com água e os aditivos EP necessários para engrenagens, que 
aceleram o envelhecimento do óleo e reduzem drasticamente a 
vida útil do rolamento.

Vamos olhar para a lubrificação de forma mais aprofundada, 
mas observe que o que se segue é aplicável apenas para 
rolamentos de cilindro secador e Yankee.

Fluxo de óleo e viscosidade do óleo

Claramente, uma determinada taxa de fluxo de óleo é necessária 
para resfriar os rolamentos de seção do secador e garantir que o 
óleo no contato rolante tenha viscosidade suficiente para criar 
uma espessura de filme adequada.

A SKF usa o valor de к (kappa) como um indicador da separação 
da superfície no contato rolante. É uma relação de viscosidade.
к = Ʋ/Ʋ1

Com
к = relação de viscosidade
Ʋ = viscosidade de operação verdadeira do óleo, em mm2/s, na 
temperatura de operação do rolamento 
Ʋ1 = viscosidade nominal dependendo do diâmetro médio do 
rolamento e a velocidade de rotação, em mm2/s.
O Catálogo Geral da SKF mostra que a viscosidade nominal é a 
viscosidade mínima com a lubrificação adequada no contato 
rolante e também como calculá-la. Quanto maior for o valor de к, 
melhor será a separação da superfície. Para κ acima de 4, as 
superfícies estão completamente separadas.

Como orientação geral para máquinas de papel, a SKF 
recomenda um valor de к entre 2 e 4. No caso de cilindros 
secadores e Yankee, devido à alta temperatura de operação e à 
velocidade de rotação relativamente baixa dos rolamentos, a 
maioria dos rolamentos de cilindros secadores e Yankee opera 
com к abaixo 1. Às vezes, ele pode até mesmo ser inferior a 0,2, 
o que resulta na lubrificação máxima com fadiga superficial e/ou 
desgaste abrasivo. Isto é especialmente verdadeiro para máqui-
nas antigas, em os munhões não são isolados. Estas máquinas 
antigas operam muitas vezes acima da velocidade de projeto com 
maior temperatura de vapor. Para máquinas com munhões não 
isolados, sistemas antigos de óleo circulante e temperaturas de 
vapor acima de 170°C (338°C), não é incomum que as usinas 
reclamem da baixa vida útil dos rolamentos, óleo cozido e 
vazamento de óleo acima de determinadas taxas de fluxo de óleo. 

O fluxo de óleo e a viscosidade do óleo serão escolhidos com 
base no cálculo de κ. A SKF usa o software proprietário chamado 

Drycyl para fazer isso. As comparações entre os cálculos e 
medições feitas por um fabricante líder de máquinas de papel 
mostraram uma precisão de alto nível com ele.

Como a temperatura do rolamento é principalmente influenciada 
pela temperatura de vapor, a influência da carga pode ser ignorada. 
A informação necessária é:

1  Referência do rolamento
2 Velocidade de rotação
3 Temperatura de vapor
4 Temperatura de entrada do óleo
5 O grau de isolamento, ou seja, sem isolamento, furo apenas 

isolado ou furo e face da extremidade do munhão isolados.
6 Se o vapor saturado ou vapor superaquecido é usado para casos 

em que não existe isolamento.

Por exemplo:
• Rolamento: 23148 CCK/C4W33
• Velocidade: 200 rpm
• Temperatura do vapor (saturado): 177°C (350°F)
• Temperatura de entrada do óleo: 55°C (130°F)
• Óleo: ISO VG 220 (a classe de viscosidade do óleo mais comum 

em seções de secagem)

Em primeiro lugar, para um munhão sem isolamento, pode-se 
observar que o valor de κ é inferior a um, mesmo com altas taxas 
de fluxo (veja a figura 3).
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A primeira melhoria pode ser diminuir a temperatura de entrada 
do óleo, mas isso significa um risco de condensação no mancal 
dos rolamentos. Além disso, quando o munhão não é isolado, 
diminuir a temperatura de entrada do óleo de 5 para 10°C (9 
para 18°F) tem apenas uma pequena influência sobre a tempera-
tura do rolamento. Como alternativa, poderíamos tentar aumentar 
a classe de viscosidade do óleo de ISO VG 220 para ISO VG 460, 
por exemplo, (veja a figura 4).
A viscosidade mais elevada significa que haverá mais atrito no 
rolamento e sua temperatura irá aumentar. Mesmo se tivéssemos 
escolhido um óleo com o dobro da viscosidade, o aumento da 
viscosidade na temperatura de operação do rolamento é inferior a 
40% nesse caso. Além disso, os riscos de vazamento por causa da 
resistência do fluxo dos dutos de retorno e tubos aumentam, o 
que pode significar que o sistema de óleo circulante deve ser 
modificado. Então, vamos tentar manter o óleo ISO VG 220 e bom 
isolamento no furo e na face da extremidade do munhão (veja a 
figura 5).

Como você pode ver, apenas com o bom isolamento do munhão 
podemos alcançar as recomendações para o valor de κ do 
Catálogo Geral da SKF com um fluxo de óleo pouco acima de 3 
L/min (0,79 galões/min). 

Dito isto, a experiência mostra que muitos rolamentos de 
cilindro secador e Yankee operam com valores de k abaixo de 1, 
mesmo que isso não esteja de acordo com as recomendações 
gerais da SKF. Assim, com base na experiência de campo, a SKF 
criou um conceito κmin que só é válido para máquinas de papel. κ
min é o valor mínimo de κ acima do qual a experiência mostra 
que a vida útil ainda é satisfatória.

κmin = n.dm/80000 

n = velocidade de rotação do rolamento
dm = diâmetro médio do rolamento (diâmetro do furo + diâmetro 
externo dividido por dois).

Se a fórmula resultar em um valor inferior a 0,25, então κmin = 
0,25.
Em nosso exemplo:
• Diâmetro do furo do rolamento: 240 mm
• Diâmetro externo: 400 mm
• Velocidade: 200 rpm 

κmin = [200 x (240 + 400)/2]/80000 = 0,80

Neste caso, o munhão precisa ser isolado para alcançar um κ 
acima de 0,80. Eu recomendaria, para este exemplo, um fluxo de 
óleo entre 3 e 3,5 L/min (0,79 e 0,92 galões/min) com um alarme 
se o fluxo de óleo cair abaixo de 2 L/min (0,53 galões/min). Outro 
engenheiro da SKF poderia dar recomendações um pouco 
diferentes com base nos cálculos acima.

Usinas que estão com problemas de vazamento de óleo pelas 
vedações do mancal devido à resistência do fluxo nos dutos e 
tubos de retorno me perguntam com frequência até que ponto o 
fluxo de óleo pode ser reduzido. Um ponto a ser considerado é 
que o valor de κ cai quando o fluxo de óleo é reduzido, de modo 
que o limite seria quando o fluxo de óleo atingir o valor κmin. 
Outro ponto é o limite em que não há óleo suficiente no rolamen-
to. Este limite não é muito bem documentado e depende de 
muitas coisas. Assim, para simplificar e ser conservador, você 
pode usar a regra prática abaixo. 

Fluxo de óleo mínimo = 0,00002 DB.
D = diâmetro externo do rolamento (mm)
B = largura do rolamento (mm)

Para um rolamento 23148 CCK/C4W33, o fluxo de óleo mínimo 
seria 0,00002 x 400 x 128 = 1,02 L/min. Assim, no exemplo, um 
fluxo de óleo resultando no kmin está ligeiramente abaixo de 1 
L/min (veja a figura 5) e o fluxo de óleo mínimo está um pouco 
acima de 1 L/min. Assim, parece adequado dar 1 L/min como 
limite inferior, mas isso não muda a minha recomendação para o 
exemplo acima. 

Se um cliente tiver um vazamento de óleo de 1,5 L/min (0,40 
galões/min) e houver uma necessidade de seja 3 L/min (0,79 
galões/min) para ficar acima do κmin, temos um problema. Ou os 
tubos de retorno de óleo não foram dimensionados para 3 L/min 
(0,79 galões/min) em naquela viscosidade do óleo (o que acontece 
com máquinas antigas quando a temperatura do vapor é 
aumentada) ou eles foram contaminados por lama de óleo preto 

envelhecido. Isso me lembra de um cliente que tentou usar o óleo 
do motor diesel como um lubrificante na esperança de que os 
aditivos detergentes limpariam seu sistema de óleo circulante. E 
de outro cliente que fez uma mistura de solvente e tricloroetileno 
e passou essa mistura através de seu sistema durante um 
desligamento. Na maioria dos casos, a solução realmente eficaz é 
trocar os tubos de retorno de óleo.
Outra questão é o fluxo de óleo quando a máquina inicializa. O 
óleo frio ou óleo aquecido resfriado pela passagem através de 
tubos de entrada de ar frio tem uma viscosidade muito alta. Dê 
mais uma olhada na história de John Yolton na edição 2 das 
Práticas de Papel e Celulose SKF, pois há uma solução para este 
problema.
Observe que quanto menor for o valor de κ, mais importante será 
a eficiência da filtragem.

• Classificação de filtro ß12 = 75 é um mínimo 
• Classificação de filtro ß6 = 200 é a média hoje em máquinas de 

papel, foi considerado uma boa eficiência de filtragem há mais 
de 20 anos, quando eu comecei na SKF.

• Classificação de filtro ß3 = 1000 é a mais moderna.

Qual óleo?

Bom, deixe-me começar dizendo que a SKF não recomenda uma 
marca ou óleo específico e que simplesmente deixávamos os 
clientes e os fornecedores de óleo escolherem os lubrificantes. 
Isso mudou após uma série de falhas em rolamento de cilindro 
secador e Yankee na década de 1980, que estudos indicaram 
estar relacionada com formulações inadequadas de óleo.

A SKF e um fabricante europeu líder de máquinas de papel 
trabalharam em conjunto para resolver esse problema e, em 
1988, a SKF propôs um conjunto de testes para validar óleos para 

Fig. 6 Teste de cilindros da SKF (cilindros novos do lado esquerdo). Os cilindros são colocados no óleo e colocados num forno por 8 semanas. 
Este teste fornece informações sobre a corrosão química e formação de depósitos. Os óleos testados são adequados no caso dos dois cilindros do 
meio, mas inadequados para os dois no lado direito.

seções de secagem da máquina de papel. Para maior praticidade, 
apenas testes simples e/ou conhecidos que podiam ser realizados 
em um laboratório padrão foram escolhidos. Muitos óleos que 
foram comercializados para seções de secagem da máquina de 
papel não foram aprovados. 

Como resultado, a SKF concluiu que as propriedades importan-
tes para os óleos da seção de secagem são:
• Estabilidade térmica e química
• Viscosidade estável
• Proteção contra a corrosão
• Capacidade de separação de água
• Limpeza

Testes de estabilidade térmica e química são críticos. O óleo para a 
seção de secagem deve evitar ou reduzir a formação de depósitos 
na circulação de óleo, sistemas de fornecimento de óleo e rolamen-
tos de esferas. Mesmo depois de longa tensão térmica, o óleo 
lubrificante ou os produtos de envelhecimento que são formados 
não deve corroer peças do rolamento de esferas quimicamente. 
Gravações incipientes, depósitos ou incrustação (produtos de 
fissura) interferir com a lubrificação e acabará danificando a 
superfície do contato rolante.
Conforme ele envelhece, o óleo é escurecido pela matéria finamen-
te suspensa do óleo, carvão e produtos trincados e, como resulta-
do, medidores de fluxo e visores de fluxo entopem ou não indicam 
o fluxo de óleo corretamente (veja as figuras 6 e 7).

Filmes finos de óleo não devem se transformar em resina ou 
formar laca sob tensão térmica (veja a figura 8), pois isso pode 
prejudicar o sistema de lubrificação pelo entupimento das linhas de 
fornecimento de petróleo ou visores. Se gaiolas de metal forem 
usadas nos rolamentos de esferas e/ou peças da máquina forem 
feitas de cobre ou latão, o óleo não deve oxidar ou corroer estes 
metais não ferrosos.



Se desmontarmos um rolamento do cilindro secador e olharmos 
para as marcas de operação na pista do anel externo, podemos ver 
que a zona de carga tem, muitas vezes, cerca de um terço da 
circunferência. Isso mostra que o rolamento está operando com 
mais folga que o necessário e que a distribuição de carga não é 
otimizada para a maior vida sob fadiga. Como sabemos, uma leve 
pré-carga é melhor se quisermos alcançar isso (veja a figura 2).

A folga precisa, no entanto, ser suficiente para evitar a pré-carga 
excessiva durante a inicialização a frio, quando, por causa do vapor 
passando pelo furo do munhão, existe uma grande diferença entre 
a temperatura do anel interno e anel externo do rolamento e uma 
redução subsequente da folga. A consequência é uma zona de 
carga menor quando a máquina atingir sua temperatura de 
operação em estado constante.

Teoricamente, uma pequena pré-carga não é uma preocupação, 
já que ela aumenta a vida sob fadiga, mas não devemos esquecer 
que o atrito aumenta e, consequentemente, a pré-carga pode 
aumentar – às vezes de forma não controlada – com um risco de 
ocorrer o emperramento dos rolamentos. Além disso, outras coisas 
devem ser consideradas:
1 Possíveis erros no formato do mancal e do munhão
2 O método de montagem utilizado para obter o ajuste certo

O método do calibrador de folgas ainda é amplamente utilizado 
para a montagem, o que pode levar a uma ampla variedade de 
reduções de folga. Além disso, a montagem incorreta é relativa-
mente comum quando os montadores tentam alcançar a folga 
residual mínima recomendada indicada nos antigos catálogos de 
rolamentos. Para cilindros secadores, isto resulta em uma redução 
muito grande da folga.

Considerando isso, não há problema em não se arriscar e obter 
uma folga operacional maior que o necessário para essas aplica-
ções, pois os cilindros secadores e Yankee são geralmente grandes.

Ao longo dos anos, a classe de folga C4 tornou-se padrão na 
indústria para cilindros secadores e Yankee, embora a folga C3 seja 
a ideal em alguns casos. No entanto, para casos sem isolamento 
do munhão e temperaturas de vapor superiores a 165-170°C 
(320-338°F), recomendamos folga C5.

Antes de falarmos sobre a lubrificação, preciso dizer algumas 
coisas sobre a escolha do rolamento. Inicialmente, eu não queria 
abordar esse tema, pois há muita confusão sobre a vida útil do 
rolamento e porque seria preciso um artigo apenas para ele, mas, 
pensando bem, há quatro pontos sobre os quais eu deveria falar.

Primeiro, para o cálculo da carga, a massa do cilindro e a carga 
de pressão sobre o Yankee são sempre levadas em consideração, 
mas as cargas criadas pela tensão do feltro e a água dentro do 
cilindro são frequentemente esquecidas.

Segundo, é geralmente aceito que a vida nominal básica (L10h), 
que leva em consideração apenas a carga e a velocidade de 
rotação, deve estar acima de 200 000 horas para rolamentos de 
cilindro secador e Yankee. Esta é uma diretriz antiga e é maior que 

para os rolamentos em outras aplicações de máquinas de papel. 
Isso leva a rolamentos de grandes dimensões e fazia sentido 
antigamente para compensar a lubrificação inadequada e a 
contaminação. Hoje, a vida nominal SKF (L10mh) – que leva em 
consideração a contaminação sólida (eficiência do filtro de óleo), a 
separação da superfície no contato de rolamento (a relação de 
viscosidade) e o limite da carga sob fadiga do material – permite 
que uma vida útil mais realista seja calculada. No entanto, a 
indústria não chegou a um acordo sobre quanto deve ser a vida 
nominal SKF. Alguns fabricantes dizem que ficar acima de 100 000 
horas é bom, mas os outros mantêm o número antigo de 200 000 
horas. Na minha opinião, a L10mh deve ser superior a 100 000 
horas e o conteúdo de água deve ser mantido abaixo de 200 ppm, 
com 500 ppm permitidos apenas durante a operação.

Terceiro, o teor de água no óleo e sua influência não são 
considerados no cálculo da vida nominal. A água dissolvida tem 
uma influência sobre a vida útil do rolamento, mas diferentes 
estudos mostram resultados diferentes. Como não existem 
resultados consistentes, eles não estão incluídos no cálculo da vida 
nominal.

Quarto, a vida nominal calculada não é a vida útil. A vida nominal 
calculada é usada para escolher um rolamento para uma aplicação, 
enquanto a vida útil é a vida efetiva de um rolamento em uma 
aplicação. A vida útil de um rolamento individual só pode ser 
calculada estatisticamente e o cálculo de vida útil só se refere a 
uma população de rolamentos com um determinado grau de 
confiabilidade. Além disso, as falhas de rolamentos em cilindros 
secadores e Yankee geralmente não resultam da fadiga normal, 
eles se devem principalmente à corrosão e lubrificação inadequa-
da. 

Lubrificação

Graxa, banho de óleo e lubrificação por gotas de óleo não são 
recomendados para cilindros secadores e Yankee. A SKF recomen-
da simplesmente a lubrificação por óleo circulante em máquinas 
modernas para maximizar a confiabilidade.

Em alguns casos, o mesmo óleo é usado para lubrificar os 
rolamentos utilizados nos cilindros secadores, os cilindros de 
vácuo, os cilindros de feltro e as engrenagens integradas. Essa 
solução é um meio-termo, pois os óleos adequados para engrena-
gens e cilindros secadores possuem características diferentes. 
Óleos para engrenagens precisam de aditivos EP, que não 
recomendamos para aplicações de cilindro secador.

Com relação aos cilindros Yankee, a SKF recomenda sistemas de 
lubrificação separados para os rolamentos Yankee, caixa redutora 
de acionamento externo e prensa de sucção ou cilindro de prensa. 
Estas são aplicações bastante diferentes e é melhor lubrificar cada 

uma com óleos com propriedades adequadas. Tal abordagem 
também impede a contaminação cruzada. Por exemplo, o óleo 
que lubrifica o cilindro da prensa de sucção pode ser contamina-
do com água e os aditivos EP necessários para engrenagens, que 
aceleram o envelhecimento do óleo e reduzem drasticamente a 
vida útil do rolamento.

Vamos olhar para a lubrificação de forma mais aprofundada, 
mas observe que o que se segue é aplicável apenas para 
rolamentos de cilindro secador e Yankee.

Fluxo de óleo e viscosidade do óleo

Claramente, uma determinada taxa de fluxo de óleo é necessária 
para resfriar os rolamentos de seção do secador e garantir que o 
óleo no contato rolante tenha viscosidade suficiente para criar 
uma espessura de filme adequada.

A SKF usa o valor de к (kappa) como um indicador da separação 
da superfície no contato rolante. É uma relação de viscosidade.
к = Ʋ/Ʋ1

Com
к = relação de viscosidade
Ʋ = viscosidade de operação verdadeira do óleo, em mm2/s, na 
temperatura de operação do rolamento 
Ʋ1 = viscosidade nominal dependendo do diâmetro médio do 
rolamento e a velocidade de rotação, em mm2/s.
O Catálogo Geral da SKF mostra que a viscosidade nominal é a 
viscosidade mínima com a lubrificação adequada no contato 
rolante e também como calculá-la. Quanto maior for o valor de к, 
melhor será a separação da superfície. Para κ acima de 4, as 
superfícies estão completamente separadas.

Como orientação geral para máquinas de papel, a SKF 
recomenda um valor de к entre 2 e 4. No caso de cilindros 
secadores e Yankee, devido à alta temperatura de operação e à 
velocidade de rotação relativamente baixa dos rolamentos, a 
maioria dos rolamentos de cilindros secadores e Yankee opera 
com к abaixo 1. Às vezes, ele pode até mesmo ser inferior a 0,2, 
o que resulta na lubrificação máxima com fadiga superficial e/ou 
desgaste abrasivo. Isto é especialmente verdadeiro para máqui-
nas antigas, em os munhões não são isolados. Estas máquinas 
antigas operam muitas vezes acima da velocidade de projeto com 
maior temperatura de vapor. Para máquinas com munhões não 
isolados, sistemas antigos de óleo circulante e temperaturas de 
vapor acima de 170°C (338°C), não é incomum que as usinas 
reclamem da baixa vida útil dos rolamentos, óleo cozido e 
vazamento de óleo acima de determinadas taxas de fluxo de óleo. 

O fluxo de óleo e a viscosidade do óleo serão escolhidos com 
base no cálculo de κ. A SKF usa o software proprietário chamado 

Drycyl para fazer isso. As comparações entre os cálculos e 
medições feitas por um fabricante líder de máquinas de papel 
mostraram uma precisão de alto nível com ele.

Como a temperatura do rolamento é principalmente influenciada 
pela temperatura de vapor, a influência da carga pode ser ignorada. 
A informação necessária é:

1  Referência do rolamento
2 Velocidade de rotação
3 Temperatura de vapor
4 Temperatura de entrada do óleo
5 O grau de isolamento, ou seja, sem isolamento, furo apenas 

isolado ou furo e face da extremidade do munhão isolados.
6 Se o vapor saturado ou vapor superaquecido é usado para casos 

em que não existe isolamento.

Por exemplo:
• Rolamento: 23148 CCK/C4W33
• Velocidade: 200 rpm
• Temperatura do vapor (saturado): 177°C (350°F)
• Temperatura de entrada do óleo: 55°C (130°F)
• Óleo: ISO VG 220 (a classe de viscosidade do óleo mais comum 

em seções de secagem)

Em primeiro lugar, para um munhão sem isolamento, pode-se 
observar que o valor de κ é inferior a um, mesmo com altas taxas 
de fluxo (veja a figura 3).

 

 

Fig. 7 Dois óleos minerais diferentes após 8 semanas a 120°C (248°F). O óleo do lado esquerdo é adequado, enquanto o da direita é inadequado.
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A primeira melhoria pode ser diminuir a temperatura de entrada 
do óleo, mas isso significa um risco de condensação no mancal 
dos rolamentos. Além disso, quando o munhão não é isolado, 
diminuir a temperatura de entrada do óleo de 5 para 10°C (9 
para 18°F) tem apenas uma pequena influência sobre a tempera-
tura do rolamento. Como alternativa, poderíamos tentar aumentar 
a classe de viscosidade do óleo de ISO VG 220 para ISO VG 460, 
por exemplo, (veja a figura 4).
A viscosidade mais elevada significa que haverá mais atrito no 
rolamento e sua temperatura irá aumentar. Mesmo se tivéssemos 
escolhido um óleo com o dobro da viscosidade, o aumento da 
viscosidade na temperatura de operação do rolamento é inferior a 
40% nesse caso. Além disso, os riscos de vazamento por causa da 
resistência do fluxo dos dutos de retorno e tubos aumentam, o 
que pode significar que o sistema de óleo circulante deve ser 
modificado. Então, vamos tentar manter o óleo ISO VG 220 e bom 
isolamento no furo e na face da extremidade do munhão (veja a 
figura 5).

Como você pode ver, apenas com o bom isolamento do munhão 
podemos alcançar as recomendações para o valor de κ do 
Catálogo Geral da SKF com um fluxo de óleo pouco acima de 3 
L/min (0,79 galões/min). 

Dito isto, a experiência mostra que muitos rolamentos de 
cilindro secador e Yankee operam com valores de k abaixo de 1, 
mesmo que isso não esteja de acordo com as recomendações 
gerais da SKF. Assim, com base na experiência de campo, a SKF 
criou um conceito κmin que só é válido para máquinas de papel. κ
min é o valor mínimo de κ acima do qual a experiência mostra 
que a vida útil ainda é satisfatória.

κmin = n.dm/80000 

n = velocidade de rotação do rolamento
dm = diâmetro médio do rolamento (diâmetro do furo + diâmetro 
externo dividido por dois).

Se a fórmula resultar em um valor inferior a 0,25, então κmin = 
0,25.
Em nosso exemplo:
• Diâmetro do furo do rolamento: 240 mm
• Diâmetro externo: 400 mm
• Velocidade: 200 rpm 

κmin = [200 x (240 + 400)/2]/80000 = 0,80

Neste caso, o munhão precisa ser isolado para alcançar um κ 
acima de 0,80. Eu recomendaria, para este exemplo, um fluxo de 
óleo entre 3 e 3,5 L/min (0,79 e 0,92 galões/min) com um alarme 
se o fluxo de óleo cair abaixo de 2 L/min (0,53 galões/min). Outro 
engenheiro da SKF poderia dar recomendações um pouco 
diferentes com base nos cálculos acima.

Usinas que estão com problemas de vazamento de óleo pelas 
vedações do mancal devido à resistência do fluxo nos dutos e 
tubos de retorno me perguntam com frequência até que ponto o 
fluxo de óleo pode ser reduzido. Um ponto a ser considerado é 
que o valor de κ cai quando o fluxo de óleo é reduzido, de modo 
que o limite seria quando o fluxo de óleo atingir o valor κmin. 
Outro ponto é o limite em que não há óleo suficiente no rolamen-
to. Este limite não é muito bem documentado e depende de 
muitas coisas. Assim, para simplificar e ser conservador, você 
pode usar a regra prática abaixo. 

Fluxo de óleo mínimo = 0,00002 DB.
D = diâmetro externo do rolamento (mm)
B = largura do rolamento (mm)

Para um rolamento 23148 CCK/C4W33, o fluxo de óleo mínimo 
seria 0,00002 x 400 x 128 = 1,02 L/min. Assim, no exemplo, um 
fluxo de óleo resultando no kmin está ligeiramente abaixo de 1 
L/min (veja a figura 5) e o fluxo de óleo mínimo está um pouco 
acima de 1 L/min. Assim, parece adequado dar 1 L/min como 
limite inferior, mas isso não muda a minha recomendação para o 
exemplo acima. 

Se um cliente tiver um vazamento de óleo de 1,5 L/min (0,40 
galões/min) e houver uma necessidade de seja 3 L/min (0,79 
galões/min) para ficar acima do κmin, temos um problema. Ou os 
tubos de retorno de óleo não foram dimensionados para 3 L/min 
(0,79 galões/min) em naquela viscosidade do óleo (o que acontece 
com máquinas antigas quando a temperatura do vapor é 
aumentada) ou eles foram contaminados por lama de óleo preto 

envelhecido. Isso me lembra de um cliente que tentou usar o óleo 
do motor diesel como um lubrificante na esperança de que os 
aditivos detergentes limpariam seu sistema de óleo circulante. E 
de outro cliente que fez uma mistura de solvente e tricloroetileno 
e passou essa mistura através de seu sistema durante um 
desligamento. Na maioria dos casos, a solução realmente eficaz é 
trocar os tubos de retorno de óleo.
Outra questão é o fluxo de óleo quando a máquina inicializa. O 
óleo frio ou óleo aquecido resfriado pela passagem através de 
tubos de entrada de ar frio tem uma viscosidade muito alta. Dê 
mais uma olhada na história de John Yolton na edição 2 das 
Práticas de Papel e Celulose SKF, pois há uma solução para este 
problema.
Observe que quanto menor for o valor de κ, mais importante será 
a eficiência da filtragem.

• Classificação de filtro ß12 = 75 é um mínimo 
• Classificação de filtro ß6 = 200 é a média hoje em máquinas de 

papel, foi considerado uma boa eficiência de filtragem há mais 
de 20 anos, quando eu comecei na SKF.

• Classificação de filtro ß3 = 1000 é a mais moderna.

Qual óleo?

Bom, deixe-me começar dizendo que a SKF não recomenda uma 
marca ou óleo específico e que simplesmente deixávamos os 
clientes e os fornecedores de óleo escolherem os lubrificantes. 
Isso mudou após uma série de falhas em rolamento de cilindro 
secador e Yankee na década de 1980, que estudos indicaram 
estar relacionada com formulações inadequadas de óleo.

A SKF e um fabricante europeu líder de máquinas de papel 
trabalharam em conjunto para resolver esse problema e, em 
1988, a SKF propôs um conjunto de testes para validar óleos para 

seções de secagem da máquina de papel. Para maior praticidade, 
apenas testes simples e/ou conhecidos que podiam ser realizados 
em um laboratório padrão foram escolhidos. Muitos óleos que 
foram comercializados para seções de secagem da máquina de 
papel não foram aprovados. 

Como resultado, a SKF concluiu que as propriedades importan-
tes para os óleos da seção de secagem são:
• Estabilidade térmica e química
• Viscosidade estável
• Proteção contra a corrosão
• Capacidade de separação de água
• Limpeza

Testes de estabilidade térmica e química são críticos. O óleo para a 
seção de secagem deve evitar ou reduzir a formação de depósitos 
na circulação de óleo, sistemas de fornecimento de óleo e rolamen-
tos de esferas. Mesmo depois de longa tensão térmica, o óleo 
lubrificante ou os produtos de envelhecimento que são formados 
não deve corroer peças do rolamento de esferas quimicamente. 
Gravações incipientes, depósitos ou incrustação (produtos de 
fissura) interferir com a lubrificação e acabará danificando a 
superfície do contato rolante.
Conforme ele envelhece, o óleo é escurecido pela matéria finamen-
te suspensa do óleo, carvão e produtos trincados e, como resulta-
do, medidores de fluxo e visores de fluxo entopem ou não indicam 
o fluxo de óleo corretamente (veja as figuras 6 e 7).

Fig. 8 Teste de envelhecimento de óleo da SKF. À esquerda está óleo sintético após quatro semanas a 140°C (284°F), que foi lacado e a perda por 
evaporação é de 93%. À direita está um óleo mineral depois de 4 semanas a 120°C (248°F) com uma perda de evaporação de apenas 2%.

Filmes finos de óleo não devem se transformar em resina ou 
formar laca sob tensão térmica (veja a figura 8), pois isso pode 
prejudicar o sistema de lubrificação pelo entupimento das linhas de 
fornecimento de petróleo ou visores. Se gaiolas de metal forem 
usadas nos rolamentos de esferas e/ou peças da máquina forem 
feitas de cobre ou latão, o óleo não deve oxidar ou corroer estes 
metais não ferrosos.



Se desmontarmos um rolamento do cilindro secador e olharmos 
para as marcas de operação na pista do anel externo, podemos ver 
que a zona de carga tem, muitas vezes, cerca de um terço da 
circunferência. Isso mostra que o rolamento está operando com 
mais folga que o necessário e que a distribuição de carga não é 
otimizada para a maior vida sob fadiga. Como sabemos, uma leve 
pré-carga é melhor se quisermos alcançar isso (veja a figura 2).

A folga precisa, no entanto, ser suficiente para evitar a pré-carga 
excessiva durante a inicialização a frio, quando, por causa do vapor 
passando pelo furo do munhão, existe uma grande diferença entre 
a temperatura do anel interno e anel externo do rolamento e uma 
redução subsequente da folga. A consequência é uma zona de 
carga menor quando a máquina atingir sua temperatura de 
operação em estado constante.

Teoricamente, uma pequena pré-carga não é uma preocupação, 
já que ela aumenta a vida sob fadiga, mas não devemos esquecer 
que o atrito aumenta e, consequentemente, a pré-carga pode 
aumentar – às vezes de forma não controlada – com um risco de 
ocorrer o emperramento dos rolamentos. Além disso, outras coisas 
devem ser consideradas:
1 Possíveis erros no formato do mancal e do munhão
2 O método de montagem utilizado para obter o ajuste certo

O método do calibrador de folgas ainda é amplamente utilizado 
para a montagem, o que pode levar a uma ampla variedade de 
reduções de folga. Além disso, a montagem incorreta é relativa-
mente comum quando os montadores tentam alcançar a folga 
residual mínima recomendada indicada nos antigos catálogos de 
rolamentos. Para cilindros secadores, isto resulta em uma redução 
muito grande da folga.

Considerando isso, não há problema em não se arriscar e obter 
uma folga operacional maior que o necessário para essas aplica-
ções, pois os cilindros secadores e Yankee são geralmente grandes.

Ao longo dos anos, a classe de folga C4 tornou-se padrão na 
indústria para cilindros secadores e Yankee, embora a folga C3 seja 
a ideal em alguns casos. No entanto, para casos sem isolamento 
do munhão e temperaturas de vapor superiores a 165-170°C 
(320-338°F), recomendamos folga C5.

Antes de falarmos sobre a lubrificação, preciso dizer algumas 
coisas sobre a escolha do rolamento. Inicialmente, eu não queria 
abordar esse tema, pois há muita confusão sobre a vida útil do 
rolamento e porque seria preciso um artigo apenas para ele, mas, 
pensando bem, há quatro pontos sobre os quais eu deveria falar.

Primeiro, para o cálculo da carga, a massa do cilindro e a carga 
de pressão sobre o Yankee são sempre levadas em consideração, 
mas as cargas criadas pela tensão do feltro e a água dentro do 
cilindro são frequentemente esquecidas.

Segundo, é geralmente aceito que a vida nominal básica (L10h), 
que leva em consideração apenas a carga e a velocidade de 
rotação, deve estar acima de 200 000 horas para rolamentos de 
cilindro secador e Yankee. Esta é uma diretriz antiga e é maior que 

para os rolamentos em outras aplicações de máquinas de papel. 
Isso leva a rolamentos de grandes dimensões e fazia sentido 
antigamente para compensar a lubrificação inadequada e a 
contaminação. Hoje, a vida nominal SKF (L10mh) – que leva em 
consideração a contaminação sólida (eficiência do filtro de óleo), a 
separação da superfície no contato de rolamento (a relação de 
viscosidade) e o limite da carga sob fadiga do material – permite 
que uma vida útil mais realista seja calculada. No entanto, a 
indústria não chegou a um acordo sobre quanto deve ser a vida 
nominal SKF. Alguns fabricantes dizem que ficar acima de 100 000 
horas é bom, mas os outros mantêm o número antigo de 200 000 
horas. Na minha opinião, a L10mh deve ser superior a 100 000 
horas e o conteúdo de água deve ser mantido abaixo de 200 ppm, 
com 500 ppm permitidos apenas durante a operação.

Terceiro, o teor de água no óleo e sua influência não são 
considerados no cálculo da vida nominal. A água dissolvida tem 
uma influência sobre a vida útil do rolamento, mas diferentes 
estudos mostram resultados diferentes. Como não existem 
resultados consistentes, eles não estão incluídos no cálculo da vida 
nominal.

Quarto, a vida nominal calculada não é a vida útil. A vida nominal 
calculada é usada para escolher um rolamento para uma aplicação, 
enquanto a vida útil é a vida efetiva de um rolamento em uma 
aplicação. A vida útil de um rolamento individual só pode ser 
calculada estatisticamente e o cálculo de vida útil só se refere a 
uma população de rolamentos com um determinado grau de 
confiabilidade. Além disso, as falhas de rolamentos em cilindros 
secadores e Yankee geralmente não resultam da fadiga normal, 
eles se devem principalmente à corrosão e lubrificação inadequa-
da. 

Lubrificação

Graxa, banho de óleo e lubrificação por gotas de óleo não são 
recomendados para cilindros secadores e Yankee. A SKF recomen-
da simplesmente a lubrificação por óleo circulante em máquinas 
modernas para maximizar a confiabilidade.

Em alguns casos, o mesmo óleo é usado para lubrificar os 
rolamentos utilizados nos cilindros secadores, os cilindros de 
vácuo, os cilindros de feltro e as engrenagens integradas. Essa 
solução é um meio-termo, pois os óleos adequados para engrena-
gens e cilindros secadores possuem características diferentes. 
Óleos para engrenagens precisam de aditivos EP, que não 
recomendamos para aplicações de cilindro secador.

Com relação aos cilindros Yankee, a SKF recomenda sistemas de 
lubrificação separados para os rolamentos Yankee, caixa redutora 
de acionamento externo e prensa de sucção ou cilindro de prensa. 
Estas são aplicações bastante diferentes e é melhor lubrificar cada 

uma com óleos com propriedades adequadas. Tal abordagem 
também impede a contaminação cruzada. Por exemplo, o óleo 
que lubrifica o cilindro da prensa de sucção pode ser contamina-
do com água e os aditivos EP necessários para engrenagens, que 
aceleram o envelhecimento do óleo e reduzem drasticamente a 
vida útil do rolamento.

Vamos olhar para a lubrificação de forma mais aprofundada, 
mas observe que o que se segue é aplicável apenas para 
rolamentos de cilindro secador e Yankee.

Fluxo de óleo e viscosidade do óleo

Claramente, uma determinada taxa de fluxo de óleo é necessária 
para resfriar os rolamentos de seção do secador e garantir que o 
óleo no contato rolante tenha viscosidade suficiente para criar 
uma espessura de filme adequada.

A SKF usa o valor de к (kappa) como um indicador da separação 
da superfície no contato rolante. É uma relação de viscosidade.
к = Ʋ/Ʋ1

Com
к = relação de viscosidade
Ʋ = viscosidade de operação verdadeira do óleo, em mm2/s, na 
temperatura de operação do rolamento 
Ʋ1 = viscosidade nominal dependendo do diâmetro médio do 
rolamento e a velocidade de rotação, em mm2/s.
O Catálogo Geral da SKF mostra que a viscosidade nominal é a 
viscosidade mínima com a lubrificação adequada no contato 
rolante e também como calculá-la. Quanto maior for o valor de к, 
melhor será a separação da superfície. Para κ acima de 4, as 
superfícies estão completamente separadas.

Como orientação geral para máquinas de papel, a SKF 
recomenda um valor de к entre 2 e 4. No caso de cilindros 
secadores e Yankee, devido à alta temperatura de operação e à 
velocidade de rotação relativamente baixa dos rolamentos, a 
maioria dos rolamentos de cilindros secadores e Yankee opera 
com к abaixo 1. Às vezes, ele pode até mesmo ser inferior a 0,2, 
o que resulta na lubrificação máxima com fadiga superficial e/ou 
desgaste abrasivo. Isto é especialmente verdadeiro para máqui-
nas antigas, em os munhões não são isolados. Estas máquinas 
antigas operam muitas vezes acima da velocidade de projeto com 
maior temperatura de vapor. Para máquinas com munhões não 
isolados, sistemas antigos de óleo circulante e temperaturas de 
vapor acima de 170°C (338°C), não é incomum que as usinas 
reclamem da baixa vida útil dos rolamentos, óleo cozido e 
vazamento de óleo acima de determinadas taxas de fluxo de óleo. 

O fluxo de óleo e a viscosidade do óleo serão escolhidos com 
base no cálculo de κ. A SKF usa o software proprietário chamado 

Drycyl para fazer isso. As comparações entre os cálculos e 
medições feitas por um fabricante líder de máquinas de papel 
mostraram uma precisão de alto nível com ele.

Como a temperatura do rolamento é principalmente influenciada 
pela temperatura de vapor, a influência da carga pode ser ignorada. 
A informação necessária é:

1  Referência do rolamento
2 Velocidade de rotação
3 Temperatura de vapor
4 Temperatura de entrada do óleo
5 O grau de isolamento, ou seja, sem isolamento, furo apenas 

isolado ou furo e face da extremidade do munhão isolados.
6 Se o vapor saturado ou vapor superaquecido é usado para casos 

em que não existe isolamento.

Por exemplo:
• Rolamento: 23148 CCK/C4W33
• Velocidade: 200 rpm
• Temperatura do vapor (saturado): 177°C (350°F)
• Temperatura de entrada do óleo: 55°C (130°F)
• Óleo: ISO VG 220 (a classe de viscosidade do óleo mais comum 

em seções de secagem)

Em primeiro lugar, para um munhão sem isolamento, pode-se 
observar que o valor de κ é inferior a um, mesmo com altas taxas 
de fluxo (veja a figura 3).

 

-
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A primeira melhoria pode ser diminuir a temperatura de entrada 
do óleo, mas isso significa um risco de condensação no mancal 
dos rolamentos. Além disso, quando o munhão não é isolado, 
diminuir a temperatura de entrada do óleo de 5 para 10°C (9 
para 18°F) tem apenas uma pequena influência sobre a tempera-
tura do rolamento. Como alternativa, poderíamos tentar aumentar 
a classe de viscosidade do óleo de ISO VG 220 para ISO VG 460, 
por exemplo, (veja a figura 4).
A viscosidade mais elevada significa que haverá mais atrito no 
rolamento e sua temperatura irá aumentar. Mesmo se tivéssemos 
escolhido um óleo com o dobro da viscosidade, o aumento da 
viscosidade na temperatura de operação do rolamento é inferior a 
40% nesse caso. Além disso, os riscos de vazamento por causa da 
resistência do fluxo dos dutos de retorno e tubos aumentam, o 
que pode significar que o sistema de óleo circulante deve ser 
modificado. Então, vamos tentar manter o óleo ISO VG 220 e bom 
isolamento no furo e na face da extremidade do munhão (veja a 
figura 5).

Como você pode ver, apenas com o bom isolamento do munhão 
podemos alcançar as recomendações para o valor de κ do 
Catálogo Geral da SKF com um fluxo de óleo pouco acima de 3 
L/min (0,79 galões/min). 

Dito isto, a experiência mostra que muitos rolamentos de 
cilindro secador e Yankee operam com valores de k abaixo de 1, 
mesmo que isso não esteja de acordo com as recomendações 
gerais da SKF. Assim, com base na experiência de campo, a SKF 
criou um conceito κmin que só é válido para máquinas de papel. κ
min é o valor mínimo de κ acima do qual a experiência mostra 
que a vida útil ainda é satisfatória.

κmin = n.dm/80000 

n = velocidade de rotação do rolamento
dm = diâmetro médio do rolamento (diâmetro do furo + diâmetro 
externo dividido por dois).

Se a fórmula resultar em um valor inferior a 0,25, então κmin = 
0,25.
Em nosso exemplo:
• Diâmetro do furo do rolamento: 240 mm
• Diâmetro externo: 400 mm
• Velocidade: 200 rpm 

κmin = [200 x (240 + 400)/2]/80000 = 0,80

Neste caso, o munhão precisa ser isolado para alcançar um κ 
acima de 0,80. Eu recomendaria, para este exemplo, um fluxo de 
óleo entre 3 e 3,5 L/min (0,79 e 0,92 galões/min) com um alarme 
se o fluxo de óleo cair abaixo de 2 L/min (0,53 galões/min). Outro 
engenheiro da SKF poderia dar recomendações um pouco 
diferentes com base nos cálculos acima.

Usinas que estão com problemas de vazamento de óleo pelas 
vedações do mancal devido à resistência do fluxo nos dutos e 
tubos de retorno me perguntam com frequência até que ponto o 
fluxo de óleo pode ser reduzido. Um ponto a ser considerado é 
que o valor de κ cai quando o fluxo de óleo é reduzido, de modo 
que o limite seria quando o fluxo de óleo atingir o valor κmin. 
Outro ponto é o limite em que não há óleo suficiente no rolamen-
to. Este limite não é muito bem documentado e depende de 
muitas coisas. Assim, para simplificar e ser conservador, você 
pode usar a regra prática abaixo. 

Fluxo de óleo mínimo = 0,00002 DB.
D = diâmetro externo do rolamento (mm)
B = largura do rolamento (mm)

Para um rolamento 23148 CCK/C4W33, o fluxo de óleo mínimo 
seria 0,00002 x 400 x 128 = 1,02 L/min. Assim, no exemplo, um 
fluxo de óleo resultando no kmin está ligeiramente abaixo de 1 
L/min (veja a figura 5) e o fluxo de óleo mínimo está um pouco 
acima de 1 L/min. Assim, parece adequado dar 1 L/min como 
limite inferior, mas isso não muda a minha recomendação para o 
exemplo acima. 

Se um cliente tiver um vazamento de óleo de 1,5 L/min (0,40 
galões/min) e houver uma necessidade de seja 3 L/min (0,79 
galões/min) para ficar acima do κmin, temos um problema. Ou os 
tubos de retorno de óleo não foram dimensionados para 3 L/min 
(0,79 galões/min) em naquela viscosidade do óleo (o que acontece 
com máquinas antigas quando a temperatura do vapor é 
aumentada) ou eles foram contaminados por lama de óleo preto 

envelhecido. Isso me lembra de um cliente que tentou usar o óleo 
do motor diesel como um lubrificante na esperança de que os 
aditivos detergentes limpariam seu sistema de óleo circulante. E 
de outro cliente que fez uma mistura de solvente e tricloroetileno 
e passou essa mistura através de seu sistema durante um 
desligamento. Na maioria dos casos, a solução realmente eficaz é 
trocar os tubos de retorno de óleo.
Outra questão é o fluxo de óleo quando a máquina inicializa. O 
óleo frio ou óleo aquecido resfriado pela passagem através de 
tubos de entrada de ar frio tem uma viscosidade muito alta. Dê 
mais uma olhada na história de John Yolton na edição 2 das 
Práticas de Papel e Celulose SKF, pois há uma solução para este 
problema.
Observe que quanto menor for o valor de κ, mais importante será 
a eficiência da filtragem.

• Classificação de filtro ß12 = 75 é um mínimo 
• Classificação de filtro ß6 = 200 é a média hoje em máquinas de 

papel, foi considerado uma boa eficiência de filtragem há mais 
de 20 anos, quando eu comecei na SKF.

• Classificação de filtro ß3 = 1000 é a mais moderna.

Qual óleo?

Bom, deixe-me começar dizendo que a SKF não recomenda uma 
marca ou óleo específico e que simplesmente deixávamos os 
clientes e os fornecedores de óleo escolherem os lubrificantes. 
Isso mudou após uma série de falhas em rolamento de cilindro 
secador e Yankee na década de 1980, que estudos indicaram 
estar relacionada com formulações inadequadas de óleo.

A SKF e um fabricante europeu líder de máquinas de papel 
trabalharam em conjunto para resolver esse problema e, em 
1988, a SKF propôs um conjunto de testes para validar óleos para 

seções de secagem da máquina de papel. Para maior praticidade, 
apenas testes simples e/ou conhecidos que podiam ser realizados 
em um laboratório padrão foram escolhidos. Muitos óleos que 
foram comercializados para seções de secagem da máquina de 
papel não foram aprovados. 

Como resultado, a SKF concluiu que as propriedades importan-
tes para os óleos da seção de secagem são:
• Estabilidade térmica e química
• Viscosidade estável
• Proteção contra a corrosão
• Capacidade de separação de água
• Limpeza

Testes de estabilidade térmica e química são críticos. O óleo para a 
seção de secagem deve evitar ou reduzir a formação de depósitos 
na circulação de óleo, sistemas de fornecimento de óleo e rolamen-
tos de esferas. Mesmo depois de longa tensão térmica, o óleo 
lubrificante ou os produtos de envelhecimento que são formados 
não deve corroer peças do rolamento de esferas quimicamente. 
Gravações incipientes, depósitos ou incrustação (produtos de 
fissura) interferir com a lubrificação e acabará danificando a 
superfície do contato rolante.
Conforme ele envelhece, o óleo é escurecido pela matéria finamen-
te suspensa do óleo, carvão e produtos trincados e, como resulta-
do, medidores de fluxo e visores de fluxo entopem ou não indicam 
o fluxo de óleo corretamente (veja as figuras 6 e 7).

Os testes de estabilidade térmica e química são realizados a 
120°C (248°F) e 140°C (284°F). Nos casos em que a temperatura 
de operação do rolamento estiver acima de 120°C (248°F), os 
resultados a 140°C (284°F) devem ser levados em consideração. 
Por exemplo, em uma máquina moderna, com munhões isolados 
e onde rolamento é operado a uma temperatura inferior a 100°C 
(212°F), os resultados a 140°C (284°F) não são críticos. Observe 
que os óleos minerais não são geralmente recomendados para 
temperaturas de rolamentos acima de 120°C (248°F).

Sem contar as tolerâncias em relação aos parâmetros de 
propriedade para proteção contra a corrosão, a proteção contra 
desgaste e a capacidade de separação de água podem ser aceitas 
sob condições controladas. O requisito no que diz respeito à 
proteção contra a corrosão é de menor importância se toda a 
água livre for removida e o teor de água sempre for mantido 
perto de 200 ppm por separadores de água/óleo adequados, por 
exemplo. 

Eu precisaria de várias edições das Práticas de Papel e Celulose 
SKF para falar de todos os testes e dar explicações, por isso não 
vou fazê-lo. A maioria dos testes é normatizada por ISO e/ou DIN. 
Em vez disso, vou apenas anexar uma cópia dos resultados para 
um óleo que testamos. Observe que a água industrial artificial 
utilizada para o teste EMCOR e proteção contra corrosão é 
baseada em cinco diferentes formulações de água industrial de 

diferentes máquinas de papel na Alemanha. Além disso, que o 
teste FE8 é opcional. 

Embora a SKF não recomende nenhum óleo específico para 
máquinas de papel, podemos realizar testes em nome de nossos 
clientes para determinar se o óleo é adequado ou não. A fim de 
fazer todos os testes, precisamos de 10 litros de óleo novo 
fresco. Observe que, se o óleo for classificado como adequado 
como um resultado dos testes, isso não significa que a SKF o 
recomenda para a seção de secagem. Significa simplesmente 
que a amostra testada é adequada. A razão para insistir neste 
ponto é que as formulações de óleo podem ser alteradas sem o 
produto seja renomeado. Consequentemente, o espectro 
infravermelho incluído no relatório do teste é muito importante, 
pois nos permite comparar os lotes de óleo ao simplesmente 
refazermos o teste. Dessa forma, eu recomendo que dois litros 
de novos lotes de óleo sejam mantidos como precaução. 

Em suma, embora tenhamos dedicado duas edições das 
Práticas de Papel e Celulose SKF a rolamentos de cilindro 
secador e Yankee, poderíamos escrever muito mais. Dito isto, a 
julgar pelo menos pelas perguntas que me fazem nas usinas, as 
questões mais importantes foram tratadas.

Filmes finos de óleo não devem se transformar em resina ou 
formar laca sob tensão térmica (veja a figura 8), pois isso pode 
prejudicar o sistema de lubrificação pelo entupimento das linhas de 
fornecimento de petróleo ou visores. Se gaiolas de metal forem 
usadas nos rolamentos de esferas e/ou peças da máquina forem 
feitas de cobre ou latão, o óleo não deve oxidar ou corroer estes 
metais não ferrosos.
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Teste do óleo de acordo com os requisitos da SKF para óleos de lubrificação 
circulantes em máquinas de papel

120ºC 140ºC

O óleo investigado apresentou baixa estabilidade térmica e química a 120°C e 140°C, embora 
não tenham ocorrido incrustações, formação de lama e ataque dos rolos; o aumento da 
viscosidade foi excessivo, portanto, o teste do rolo não foi aprovado.
A proteção contra a corrosão na presença de água destilada foi excelente, enquanto que a 
proteção contra a corrosão na presença de água industrial artificial foi insuficiente.
A proteção contra o desgaste foi determinada com o teste das quatro esferas e os resultados 
obtidos ficaram fora da especificação. Resultados semelhantes podem ser excluídos quando 
teriam sido obtidos adicionalmente ao teste FE8.
Este teste não foi solicitado pelo cliente.
A classe de limpeza também estava fora da especificação e, portanto, recomenda-se filtrar o 
óleo durante o enchimento da máquina de papel.
Todos os outros resultados de teste foram aceitáveis.
Devido ao aumento da viscosidade durante o teste do rolo e à proteção insuficiente corrosão, o 
óleo não pode ser recomendado para a lubrificação circulante de rolamentos na seção de 
secagem de máquinas de papel.
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Resultados do teste 

 

designação de óleo: C3301/12 XYZ       material: não conhecido              
teste  método de teste  unidade resultados  requisito  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

SKF 
teste do rolo  clássificação 

12  
1 
1 
1 
1 

14  
1 
2 
2 
2 

max. 2 

 

kinematic 

after ageing 

DIN EN ISO 
3 104 

 
mm²/s 

[% desvio]  

245,1 
+30,7 

265,5 
+68,6 

max. +/- 20% 
de óleo fresco 

formação lama  visual -  vestígios 
incrustação  visual -   nenhum 

 
 3…4 5…6 max. 6 

 
 

 

[m-%] 7,0 max. 20 a 
1  

 clássificação 1 max. 2 a 
 

 
 DIN 51 759 

 
1 max. 2 

viscosidade cinemática à  
 

 
10  

DIN 51 562-1 [mm²/s] 
187,5 
18,6 

 

proteção contra a corrosão; 
água dest. 

água industrial artificial  

SKF EMCOR 
DIN 51 802  

0 / 0 
2 / 2 

max. 1 

proteção contra desgaste sob 600 N/hora  DIN 51 350-3 [mm] 2,0 max. 1 

capacidade de separação de água  DIN ISO 
6614 

[minutos] 15 max. 20 

compatibilidade do material de vedação 

 

 

 

 
 

 
 

dureza:  
NBR: +5,9 
FKM: +2,2 

 
altura:  

NBR: -4,7 
FKM: -0,1 

dureza:  
NBR +/-10Shore 
FKM +/-10Shore 

 
altura:  

NBR: +/- 10% 
FKM: +/- 5% 

limpeza  
 DIN 51 777-2 

ISO 4406 
[ppm] 

<100 
22/21/17 

max. 200 
max. 18/15/12 

filtragem  Método SKF
12 µm 

[minutos] 10 max. 15 
 
 
 

Avaliação:  
Requisitos  satisfeitos  condicionalmente satisfeitos  não satisfeito x  
Comentários  
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corrosão 
dos 

rolamentos 
de esferas

ataque do rolo 
depois de 
2 semanas
4 semanas
6 semanas
8 semanas

estabilidade 
química e 
térmica a 

120°C

envelhecimento
 do óleo

cor depois 
diluição de 1:50 
com n-heptano

perda por evaporação 
após 4 semanas
envelhecimento do 

filme de óleo
corrosão 
do latão a 

120°C
teste de tira de 

cobre 48 h

classe de contaminação 
do fluido de água

nenhum

número do 
corante

número de 
classificação

grau de 
corrosão

altera a 
dureza 

Shore A /

 peso [%]

cartela de 
cores VDEW

Método SKF 
(apenas a 

120°C)

Método SKF 
após 200 h / 

NBR a 
120° / 

CFKM a 
150°C

estabilidade 
do filme de 

óleo

nenhum
nenhum
nenhum

Distribuído para: Cliente, SKF Papel e Celulose
Segmento, STW4
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anexo 2  

Análise infravermelha 

 

C3301-12 HELIAR H-56
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Distribuído para: Cliente, SKF Papel e Celulose
Segmento, STW4
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