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Como se fosse novo?
Repotencialização de rolamentos? Como a SKF pode oferecer 
esse serviço? E a qualidade e o desempenho dos rolamentos 
repotencializados?

As pessoas me fazem esse tipo de pergunta o tempo todo. Muitas 
vezes essas pessoas estão por algum motivo relutantes em usar 
rolamentos repotencializados. Eu digo a elas que temos muitos 
clientes satisfeitos e que a repotencialização pode ser uma boa 
maneira de reduzir os custos com manutenção. Eu também digo 
que ela pode ajudá-los a resolver problemas relacionados com a 
disponibilidade do rolamento ou com falhas repetitivas e contribuir 
para uma melhor confiabilidade da máquina.

O artigo principal nesta edição das Práticas de Papel e Celulose 
SKF foi escrito por um engenheiro que originalmente era bastante 
cético em relação à repotencialização de rolamentos. Hoje, ele 
concorda que se for feita de maneira profissional – levando em 

consideração as necessidades da aplicação e do cliente – a 
repotencialização é um serviço valioso que a SKF pode fornecer. 
Muitos de nossos clientes concordam claramente com ele, já que, 
hoje, a indústria de papel e celulose é o maior usuário dos nossos 
serviços de repotencialização.

Continuaremos a abrir mais e mais centros de repotencializa-
ção em todo o mundo para servir a indústria de papel e celulose, 
para reduzir os custos com manutenção e para ajudar a manter as 
máquinas funcionando. Para mim, a repotencialização é um 
grande sucesso e gostaria de agradecer a todos os nossos clientes 
por confiarem em nós.

Atenciosamente,
Franck Pellerin,

Centro de Excelência, 
repotencialização de rolamentos

franck.pellerin@skf.com
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Nesta edição das Práticas de Papel e Celulose SKF, escrevo 
sobre a repotencialização de rolamentos. Algumas pessoas 
chamam de reparo de rolamentos ou restauração de rolamento, 
mas independente do termo que você use, significa pegar um 
rolamento que não está muito danificado e retrabalhá-lo para 
estender sua vida útil.

Quando era um engenheiro de aplicação trabalhar com a indústria 
de papel francesa, eu era frequentemente chamado para olhar 
rolamentos grandes que às vezes ainda estavam montados na 
máquina de papel. As pessoas nas fábricas queriam saber se os 
rolamentos poderiam ser colocados novamente em funcionamen-
to. Essas perguntas nunca eram fáceis de responder.

Com os rolamentos ainda montados na máquina, eu conseguia 
apenas calibrar a sua condição usando um arame dobrado (veja a 
figura 1). Mesmo com rolamentos desmontados que eu conseguia 
ver todas as superfícies e que pareciam estar em boas condições, 
eu sempre me perguntava sobre o estado do aço sob a superfície. 
A verdade é que um rolamento pode ter pistas que parecem boas, 
apesar da presença de microfraturas na subsuperfície. Essas 
fraturas – que não são visíveis ao olho humano – significam que o 
rolamento está perto do fim de sua vida. 

Sob condições normais de operação, um rolamento deve 
suportar a tensão máxima de cisalhamento abaixo da superfície. 
Se ele estiver suficientemente carregado, depois de um tempo, a 
estrutura do material será alterada e as microfraturas aparecerão 
(veja a figura 2).

Dessa forma, eu não podia ter certeza da real condição de 
nenhum rolamento que tivesse estado em funcionamento há 
algum tempo. Com a experiência, e conhecendo as condições de 
operação e o tempo de funcionamento, eu conseguia estimar se 
um rolamento poderia ser usado por mais um ano ou não. Eu, 
normalmente, estava certo. Provavelmente porque a maioria dos 
rolamentos em aplicações de máquinas de papel desenvolve danos 
na superfície da pista antes que as fraturas por fadiga da subsu-

perfície apareçam e porque a vida nominal é muitas vezes bem 
superior a 100 000 horas. Isto significa que, se tudo for perfeito, 
90 por cento dos rolamentos operando em condições idênticas 
durarão mais de 100 000 horas. No entanto, eu nunca ficava 
completamente confortável ao dizer a um cliente que um 
rolamento podia ser colocado novamente em operação.

Para rolamentos com danos menores na superfície, eu achava 
que era uma pena descartá-los, especialmente quando a disponi-
bilidade de novos rolamentos era um problema. Deste modo, 
muitas vezes nós simplesmente girávamos o anel que estava 
sujeito a uma direção de carga fixa (geralmente o anel externo), de 
forma a criar uma nova zona de carga nele. Para rolamentos que 
tinham danos significativos nos rolos ou no anel giratório, eu 
recomendo a substituição por um novo.

No início da década de 1990 eu tinha a ideia de fazer a 
retificação da superfície da pista e, possivelmente, a alteração dos 
rolos. Eu sabia que alguns rolamentos eram devolvidos à fábrica 
para isso, embora isso estivesse perturbando o fluxo de produção 
normal. Mesmo assim, eu ainda tinha preocupações relacionadas à 
condição da subsuperfície do aço.

A resposta, é claro, era a inspeção ultrassônica, que era 
comprovadamente uma boa solução para encontrar microfraturas 
na subsuperfície. Há uma história da época antes da criação dos 
centros de repotencialização na SKF. Uma fábrica de papel sueca 
pediu à SKF para repotencializar um rolamento de cilindro de 
prensa grande e nós aceitamos o trabalho com a condição de que 
não houvesse microfraturas na subsuperfície. O rolamento acabou 
sendo repotencializado duas vezes antes que o teste ultrassônico 
mostrasse que isso não deveria ser feito pela terceira vez. Embora 
o rolamento ainda parecesse em boas condições, o trabalho 
necessário para repotencializá-lo novamente – retificar as pistas 
dos anéis interno e externo para remover o aço danificado, 
substituindo os rolos com novos rolos maiores para manter a 
mesma classe de folga – teria custado mais que um rolamento 
novo.

Fig. 1 Arame dobrado com um ponto. Você pode me ver usando essa 
ferramenta na capa das Práticas de Papel e Celulose SKF, Edição 2.

Fig. 2 Microfratura causada por fadiga 130 mícrons abaixo da 
superfície.
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Fig. 3 Testes ultrassônicos para microfraturas na subsuperfície no anel 
externo de um rolamento autocompensador de rolos.

Fig. 4 Número de rastreio indicando o centro da nova zona de carga. 
Aqui ele está marcado no anel interno do rolamento, pois é para um 
rolo compensador de deflexão onde o anel externo gira com o cilindro.

Esta história mostra que se houvesse centros de repotencialização 
especializados, muitos outros rolamentos poderiam ter sido salvos desde 
que testes ultrassônicos apropriados estivessem disponíveis (veja a figura 3).

Quando os nossos centros de repotencialização de rolamentos dedicados 
e especializados foram iniciados, eles não usavam o mesmo processo de 
retificação e brunidura da superfície de pistas e rolos que é usado em nossas 
fábricas para rolamentos novos. Embora isso não seja um problema para 
alguns tipos, como rolamentos de rolos cilíndricos, pode ser um problema 
para rolamentos autocompensadores de rolos. Para estes, a geometria da 
pista do anel interno e externo e as diferenças de rugosidade levam os rolos 
a girarem com um pequeno ângulo de inclinação que reduz o atrito interno 
e, assim, a temperatura de operação do rolamento. A redução de atrito é 
muito perceptível quando a carga do rolamento é tal que uma carreira de 
rolos é descarregada. Quando, durante a repotencialização, apenas as pistas 
do rolamento são polidas para remover danos menores na superfície, pode 
não haver diferenças de rugosidade suficientes entre as pistas para reduzir o 
atrito de forma otimizada.

Ao contrário das instalações para a produção em massa, não é prático 
que centros de repotencialização tenham máquinas dedicadas a um tipo de 
rolamento ou faixa de tamanhos. Em vez disso, são necessárias máquinas 
mais flexíveis. No entanto, com tais máquinas, é ou mais demorado ou 
impossível repotencializar alguns rolamentos especiais de acordo com as 
especificações originais da SKF. Estou falando de rolamentos com muito alta 
precisão de giro, como as variantes VQ424 e VA460.

Além disso, os clientes estavam – e ainda estão – nos enviando 
rolamentos para repotencialização sem qualquer indicação das condições de 
operação ou da quantidade de horas em que eles estiveram em funciona-
mento. Além do mais, eles não estavam – e ainda não estão – dando 
prioridade a testes ultrassônicos. O risco de microfraturas na subsuperfície 
não serem detectadas se nenhuma análise ultrassônica for feita não é 
desprezível. Vários casos de rolamentos repotencializados que desenvolve-
ram descascamento devido a microfraturas na subsuperfície depois de 
algumas semanas ou meses em serviço ficaram na minha cabeça. Por estas 
razões, eu não achava que a repotencialização era uma boa ideia, a menos 
que rolamentos novos não pudessem ser providenciados a tempo.

Porém, eu tive que encarar a realidade. Esta realidade era que um 
número crescente de rolamentos repotencializados estava sendo enviado 
para clientes satisfeitos que estavam economizando dinheiro. O centro de 

repotencialização da SKF em Steyr, na Áustria, recebeu 1119 rolamentos 
grandes de clientes da indústria de papel entre 1998 e 2002. Destes, 149 
foram descartados e todos os outros foram reparados. Algumas fábricas de 
papel estavam reduzindo seus gastos anuais com rolamento em até 10-12 
por cento devido à economia com os rolamentos repotencializados. Esses 
rolamentos – ignorando i teste ultrassônico – normalmente custam 50-80 
por cento de um rolamento novo.

Deve-se salientar que um rolamento nem sempre precisa ser repoten-
cializado para as especificações originais. Isso depende da aplicação. Vejamos 
alguns exemplos.

Um rolamento autocompensador de rolos montado em um cilindro 
Yankee não gira a uma velocidade alta e sua temperatura de operação é 
ditada pela temperatura do vapor. O atrito não é o parâmetro mais 
importante. A precisão de giro e a qualidade do aço são, por outro lado, 
importantes. Assim, se o rolamento for apenas polido, isso será aceitável.

Um rolamento autocompensador de rolos com especificação C08 (ou 
seja, quatro vezes melhor que a precisão de giro que a precisão ISO normal) 
montado em um cilindro de prensa liso e sólido nem sempre precisa ser 
C08 depois da repotencialização. C08 significa uma precisão de giro P5 para 
o anel interno (sufixo C02) e precisão de giro P5 para o anel externo (sufixo 
C04). A precisão de giro depende principalmente da variação da espessura 
de parede dos anéis e do desvio do diâmetro do rolo em um conjunto de 
rolos. Conforme o anel interno gira, ele precisa manter a precisão de giro 
inicial. Porém, o anel exterior possui uma zona carregada que é normal-
mente menos da metade da circunferência da pista. Se este for o caso, o 
desgaste está na zona carregada e a zona descarregada ainda tem a 
mesma geometria de quando ele era novo. Se o rolamento for remontado 
com uma zona anteriormente descarregada como a nova zona de carga, é 
suficiente que a variação da espessura da parede do anel externo na nova 
zona de carga esteja dentro das tolerâncias originais. Esse deve normalmen-
te ser o caso. Embora o rolamento não seja mais C08, com o anel externo 
posicionado corretamente na aplicação, ele irá operar como um rolamento 
C08.

N.B. O número de rastreio da repotencialização sobre a face do lado do 
rolamento é posicionado de modo a coincidir com o centro da nova zona de 
carga (veja a figura 4).

Outro exemplo: Um rolamento de cilindro secador 23040 CCK/C4W33 
que foi armazenado em um ambiente úmido. Ele tem algumas marcas de 

corrosão de ficar parado. Quase todas as marcas de corrosão foram 
retiradas durante a repotencialização, mas em uma área – o anel externo – 
algumas eram tão profundas que ainda há algumas marcas restantes. As 
marcas de corrosão restantes estão na zona descarregada do anel externo 
quando o rolamento for montado e o rolamento não opera em uma 
velocidade muito alta, significando que as forças centrífugas que empurram 
os rolos contra o anel externo são pequenas. O rolamento pode ser colocado 
em operação com estas marcas de corrosão restantes.

Algumas peças do rolamento não precisam ser repotencializadas. Por 
exemplo, marcas de corrosão na face dos anéis não precisam ser completa-
mente removidas se não houver carga sobre a superfície ou se a superfície 
não tiver qualquer influência na montagem, ajuste e operação do rolamento.

Objetivos da repotencialização
Devemos ter em mente que o objetivo não é repotencializar um 

rolamento para que ele seja equivalente a um novo; o objetivo é aumentar a 
vida útil do rolamento. A vida útil é geralmente limitada por danos da pista 
devido à lubrificação, contaminação ou marcas devido à manipulação ou ao 
armazenamento inadequados. Em uma máquina de papel, a maioria dos 
rolamentos não atinge sua vida útil potencial. Isto se deve principalmente a 
problemas de lubrificação e contaminação. Um entalhe criado por uma 
partícula dura de sobre-rolagem, ou por uma microfratura na superfície 
devido à corrosão, perturba a distribuição de carga ao longo da superfície de 
contato do rolo/pista. Isso altera a tensão da subsuperfície. A tensão é 
aumentada localmente e acelera a fadiga. Ao remover o dano da superfície, 
a vida útil é aumentada em comparação com o que seria se o dano da 
superfície não fosse corrigido.

Dependendo das condições de operação do rolamento na aplicação, um 
nível adequado de trabalho de repotencialização pode ser escolhido evitando 
operações desnecessárias dispendiosos. No entanto, eu não recomendo a 
repotencialização de certos rolamentos. Para rolamentos altamente 
carregados e de alta velocidade – às vezes operando próximo, ou mesmo 
acima, do seu limite de velocidade de acordo com o Catálogo Geral da SKF – 
é melhor verificar com o engenheiro de aplicação local SKF com base em 
cada caso. Estou pensando, por exemplo, nos rolamentos autocompensado-
res de rolos VA460 e rolamentos de rolos toroidais CARB projetados para 
velocidades muito altas montados em cilindros de prensa lisos e alguns 
rolamentos axiais autocompensadores de rolos especiais para refinadores de 
alta velocidade.

Além disso, alguns rolamentos são bastante antigos, tendo estado mais 
de 15 a 20 anos em operação ou tendo operado por mais horas que a vida 

nominal calculada. Nesses casos, a melhor solução é substituí-los em vez de 
repotencializá-los. A equipe especialista em rolamentos para papel e celulose 
da SKF, composta por engenheiros de aplicação com uma média de 18 
anos de experiência em rolamentos e aplicações de papel e celulose, criou 
uma diretriz interna sobre a repotencialização de rolamentos para a 
indústria de papel e celulose. Nesta diretriz, nós recomendamos não 
repotencializar rolamentos que atingiram mais de 50 por cento da vida 
nominal calculada pela SKF L10mh. Naturalmente, essa diretriz pode ser 
ignorada nas situações em que é melhor fazer a repotencialização em vez 
de ter uma máquina parada pela falta de disponibilidade de um novo 
rolamento. Mais uma vez, é melhor entrar em contato com o engenheiro de 
aplicação da SKF e tomar uma decisão com base nas condições operacio-
nais.

Se tudo isso for compreendido, estou plenamente convencido de que a 
repotencialização é uma boa maneira de reduzir o custo total e limitar o 
desperdício. 

Todos os rolamentos podem ser repotencializados?
Não, claro que não. Pode haver muitas razões – técnicas ou comerciais – 

para isso. Enquanto temos muitos especialistas em rolamentos na SKF que 
podem dizer se um rolamento deve ser repotencializado, circunstâncias 
específicas, como a falta de disponibilidade de novos rolamentos, às vezes 
podem levar à invalidação da recomendação de um especialista. No entanto, 
para alguns danos – como descascamento e fraturas pesadas – a repoten-
cialização não é uma opção. Quando é tarde demais, não tem mais jeito 
(veja a figura 5).

Para alguns outros danos, pode depender. O rolamento mostrado nas 
figuras 6 e 7 poderá ser repotencializado dependendo da profundidade da 
corrosão e se os rolos precisam ser substituídos ou não. Uma decisão 
apenas pode ser feita de forma realista após uma análise aprofundada por 
um especialista.

Em outros casos onde o dano é superficial, a repotencialização pode ser 
feita a baixo custo. Este é o caso para o rolamento de rolo toroidal CARB 
mostrado na figura 8. Ele foi montado sobre um belt calendar e tem duas 
marcas de corrosão no anel externo. Elas podem ser simplesmente 
removidas com polimento. No entanto, não importa o quão simples é o 

trabalho envolvido, podem ocorrer danos graves se ele não for realizado por 
pessoas especializadas.

Não espere o rolamento falhar e a máquina parar antes de desmontá-
-la. A essa altura, a maioria dos rolamentos está muito danificada e não 
pode ser repotencializada. Muitas vezes, nesse ponto é tarde demais para 
sentir ou ouvir que algo está errado. O monitoramento da condição e a 
análise do óleo são as melhores ferramentas para detectar que os 
rolamentos estão começando a desenvolver danos na pista ou rolo. Quando 
detectados precocemente, os planos podem ser postos em prática para 
desmontar os rolamentos durante uma parada planejada e maximizar as 
chances de repotencialização com o menor custo possível.

Embora os clientes perguntem com frequência se um rolamento pode 
ser repotencializado antes de enviá-lo e incorrer em custos de frete e 
aduaneiros, nem sempre é fácil responder a esta pergunta sem ver o 
rolamento, e sem desmontá-lo para verificar sua condição e conhecer as 
condições de operação. O primeiro passo – se um especialista da SKF não 
estiver disponível – é tirar fotografias de boa qualidade e enviá-las para a 
SKF juntamente com informações sobre a aplicação, velocidade de rotação e 
qual anel tem a carga de rotação.

É importante fornecer informações sobre a carga de rotação. Apesar de 
geralmente podermos determinar – com base nas marcas na pista – qual 
anel gira em relação à direção da carga, é melhor indicar isso mesmo assim. 
Às vezes pode ajudar simplesmente dizer a designação do rolamento. Por 
exemplo, um rolamento autocompensador de rolos 23068 CC/C08W513 – 
um rolamento com um furo cilíndrico e furos de lubrificação nos anéis 
interno e externo – é muitas vezes usado em cilindros de prensa compensa-
dores de deflexão, ou como o rolamento dianteiro em designs antigos do 
cilindro de sucção. Dito isto, eu também já vi este rolamento montado com 
um ajuste apertado em um eixo rotativo como um substituto para um 
23068 CC/W33, assim, a designação apenas pode nos informar até certo 
ponto.

Também é útil fornecer informações sobre a carga, lubrificação e tempo 
de operação do rolamento para avaliarmos as possibilidades de repotenciali-
zação.

Em relação às fotografias, frequentemente vemos imagens que não têm 
qualidade suficiente para nos permitir fazer um julgamento confiável sobre 
os danos. Apesar de não esperarmos ver fotografias profissionais de 
qualidade, precisamos de fotografias em foco, iluminadas de forma 
adequada e sem detalhes obscurecidos por reflexos do flash. Outra coisa que 
deve ser lembrada é que é difícil estimar a profundidade de qualquer dano 
por meio de uma fotografia. Por isso, qualquer indicação que puder nos dar 
sobre a profundidade será muito útil.

Mesmo se um rolamento for enviado diretamente para um centro de 
repotencialização da SKF, ainda é importante nos dar as informações 
mencionadas acima. 

Vamos tomar como o exemplo um rolamento VQ424 (sufixo de alta 
precisão de giro) montado sobre um cilindro compensador de deflexão de 
alta velocidade que tem marcas de corrosão no anel externo. Todas as 
outras peças estão em boas condições e não precisarão ser tocadas. O anel 
externo precisará ser retificado porque queremos manter uma diferença de 
rugosidade adequada entre as pistas do anel interno e externo para 
minimizar o atrito. Mantendo o mesmo conjunto de rolos, o rolamento será 
de uma classe de folga C4 em vez da classe original C3 porque, antes da 
retificação, ele estava próximo do limite superior da classe de folga C3. Para 
tornar o rolamento repotencializado em C3, ele precisaria ser equipado com 
novos rolos superdimensionados. Isso teria um enorme impacto sobre o 
custo. No entanto, se o engenheiro de aplicação da SKF conhece as 
condições de aplicação e de operação, ele é capaz de dizer se a folga C3 é 
realmente necessária e pode aconselhar seu cliente de acordo com isso.
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Fig. 5 Descascamento pesado significa que este anel precisa ser 
descartado

Esta história mostra que se houvesse centros de repotencialização 
especializados, muitos outros rolamentos poderiam ter sido salvos desde 
que testes ultrassônicos apropriados estivessem disponíveis (veja a figura 3).

Quando os nossos centros de repotencialização de rolamentos dedicados 
e especializados foram iniciados, eles não usavam o mesmo processo de 
retificação e brunidura da superfície de pistas e rolos que é usado em nossas 
fábricas para rolamentos novos. Embora isso não seja um problema para 
alguns tipos, como rolamentos de rolos cilíndricos, pode ser um problema 
para rolamentos autocompensadores de rolos. Para estes, a geometria da 
pista do anel interno e externo e as diferenças de rugosidade levam os rolos 
a girarem com um pequeno ângulo de inclinação que reduz o atrito interno 
e, assim, a temperatura de operação do rolamento. A redução de atrito é 
muito perceptível quando a carga do rolamento é tal que uma carreira de 
rolos é descarregada. Quando, durante a repotencialização, apenas as pistas 
do rolamento são polidas para remover danos menores na superfície, pode 
não haver diferenças de rugosidade suficientes entre as pistas para reduzir o 
atrito de forma otimizada.

Ao contrário das instalações para a produção em massa, não é prático 
que centros de repotencialização tenham máquinas dedicadas a um tipo de 
rolamento ou faixa de tamanhos. Em vez disso, são necessárias máquinas 
mais flexíveis. No entanto, com tais máquinas, é ou mais demorado ou 
impossível repotencializar alguns rolamentos especiais de acordo com as 
especificações originais da SKF. Estou falando de rolamentos com muito alta 
precisão de giro, como as variantes VQ424 e VA460.

Além disso, os clientes estavam – e ainda estão – nos enviando 
rolamentos para repotencialização sem qualquer indicação das condições de 
operação ou da quantidade de horas em que eles estiveram em funciona-
mento. Além do mais, eles não estavam – e ainda não estão – dando 
prioridade a testes ultrassônicos. O risco de microfraturas na subsuperfície 
não serem detectadas se nenhuma análise ultrassônica for feita não é 
desprezível. Vários casos de rolamentos repotencializados que desenvolve-
ram descascamento devido a microfraturas na subsuperfície depois de 
algumas semanas ou meses em serviço ficaram na minha cabeça. Por estas 
razões, eu não achava que a repotencialização era uma boa ideia, a menos 
que rolamentos novos não pudessem ser providenciados a tempo.

Porém, eu tive que encarar a realidade. Esta realidade era que um 
número crescente de rolamentos repotencializados estava sendo enviado 
para clientes satisfeitos que estavam economizando dinheiro. O centro de 

repotencialização da SKF em Steyr, na Áustria, recebeu 1119 rolamentos 
grandes de clientes da indústria de papel entre 1998 e 2002. Destes, 149 
foram descartados e todos os outros foram reparados. Algumas fábricas de 
papel estavam reduzindo seus gastos anuais com rolamento em até 10-12 
por cento devido à economia com os rolamentos repotencializados. Esses 
rolamentos – ignorando i teste ultrassônico – normalmente custam 50-80 
por cento de um rolamento novo.

Deve-se salientar que um rolamento nem sempre precisa ser repoten-
cializado para as especificações originais. Isso depende da aplicação. Vejamos 
alguns exemplos.

Um rolamento autocompensador de rolos montado em um cilindro 
Yankee não gira a uma velocidade alta e sua temperatura de operação é 
ditada pela temperatura do vapor. O atrito não é o parâmetro mais 
importante. A precisão de giro e a qualidade do aço são, por outro lado, 
importantes. Assim, se o rolamento for apenas polido, isso será aceitável.

Um rolamento autocompensador de rolos com especificação C08 (ou 
seja, quatro vezes melhor que a precisão de giro que a precisão ISO normal) 
montado em um cilindro de prensa liso e sólido nem sempre precisa ser 
C08 depois da repotencialização. C08 significa uma precisão de giro P5 para 
o anel interno (sufixo C02) e precisão de giro P5 para o anel externo (sufixo 
C04). A precisão de giro depende principalmente da variação da espessura 
de parede dos anéis e do desvio do diâmetro do rolo em um conjunto de 
rolos. Conforme o anel interno gira, ele precisa manter a precisão de giro 
inicial. Porém, o anel exterior possui uma zona carregada que é normal-
mente menos da metade da circunferência da pista. Se este for o caso, o 
desgaste está na zona carregada e a zona descarregada ainda tem a 
mesma geometria de quando ele era novo. Se o rolamento for remontado 
com uma zona anteriormente descarregada como a nova zona de carga, é 
suficiente que a variação da espessura da parede do anel externo na nova 
zona de carga esteja dentro das tolerâncias originais. Esse deve normalmen-
te ser o caso. Embora o rolamento não seja mais C08, com o anel externo 
posicionado corretamente na aplicação, ele irá operar como um rolamento 
C08.

N.B. O número de rastreio da repotencialização sobre a face do lado do 
rolamento é posicionado de modo a coincidir com o centro da nova zona de 
carga (veja a figura 4).

Outro exemplo: Um rolamento de cilindro secador 23040 CCK/C4W33 
que foi armazenado em um ambiente úmido. Ele tem algumas marcas de 

corrosão de ficar parado. Quase todas as marcas de corrosão foram 
retiradas durante a repotencialização, mas em uma área – o anel externo – 
algumas eram tão profundas que ainda há algumas marcas restantes. As 
marcas de corrosão restantes estão na zona descarregada do anel externo 
quando o rolamento for montado e o rolamento não opera em uma 
velocidade muito alta, significando que as forças centrífugas que empurram 
os rolos contra o anel externo são pequenas. O rolamento pode ser colocado 
em operação com estas marcas de corrosão restantes.

Algumas peças do rolamento não precisam ser repotencializadas. Por 
exemplo, marcas de corrosão na face dos anéis não precisam ser completa-
mente removidas se não houver carga sobre a superfície ou se a superfície 
não tiver qualquer influência na montagem, ajuste e operação do rolamento.

Objetivos da repotencialização
Devemos ter em mente que o objetivo não é repotencializar um 

rolamento para que ele seja equivalente a um novo; o objetivo é aumentar a 
vida útil do rolamento. A vida útil é geralmente limitada por danos da pista 
devido à lubrificação, contaminação ou marcas devido à manipulação ou ao 
armazenamento inadequados. Em uma máquina de papel, a maioria dos 
rolamentos não atinge sua vida útil potencial. Isto se deve principalmente a 
problemas de lubrificação e contaminação. Um entalhe criado por uma 
partícula dura de sobre-rolagem, ou por uma microfratura na superfície 
devido à corrosão, perturba a distribuição de carga ao longo da superfície de 
contato do rolo/pista. Isso altera a tensão da subsuperfície. A tensão é 
aumentada localmente e acelera a fadiga. Ao remover o dano da superfície, 
a vida útil é aumentada em comparação com o que seria se o dano da 
superfície não fosse corrigido.

Dependendo das condições de operação do rolamento na aplicação, um 
nível adequado de trabalho de repotencialização pode ser escolhido evitando 
operações desnecessárias dispendiosos. No entanto, eu não recomendo a 
repotencialização de certos rolamentos. Para rolamentos altamente 
carregados e de alta velocidade – às vezes operando próximo, ou mesmo 
acima, do seu limite de velocidade de acordo com o Catálogo Geral da SKF – 
é melhor verificar com o engenheiro de aplicação local SKF com base em 
cada caso. Estou pensando, por exemplo, nos rolamentos autocompensado-
res de rolos VA460 e rolamentos de rolos toroidais CARB projetados para 
velocidades muito altas montados em cilindros de prensa lisos e alguns 
rolamentos axiais autocompensadores de rolos especiais para refinadores de 
alta velocidade.

Além disso, alguns rolamentos são bastante antigos, tendo estado mais 
de 15 a 20 anos em operação ou tendo operado por mais horas que a vida 

nominal calculada. Nesses casos, a melhor solução é substituí-los em vez de 
repotencializá-los. A equipe especialista em rolamentos para papel e celulose 
da SKF, composta por engenheiros de aplicação com uma média de 18 
anos de experiência em rolamentos e aplicações de papel e celulose, criou 
uma diretriz interna sobre a repotencialização de rolamentos para a 
indústria de papel e celulose. Nesta diretriz, nós recomendamos não 
repotencializar rolamentos que atingiram mais de 50 por cento da vida 
nominal calculada pela SKF L10mh. Naturalmente, essa diretriz pode ser 
ignorada nas situações em que é melhor fazer a repotencialização em vez 
de ter uma máquina parada pela falta de disponibilidade de um novo 
rolamento. Mais uma vez, é melhor entrar em contato com o engenheiro de 
aplicação da SKF e tomar uma decisão com base nas condições operacio-
nais.

Se tudo isso for compreendido, estou plenamente convencido de que a 
repotencialização é uma boa maneira de reduzir o custo total e limitar o 
desperdício. 

Todos os rolamentos podem ser repotencializados?
Não, claro que não. Pode haver muitas razões – técnicas ou comerciais – 

para isso. Enquanto temos muitos especialistas em rolamentos na SKF que 
podem dizer se um rolamento deve ser repotencializado, circunstâncias 
específicas, como a falta de disponibilidade de novos rolamentos, às vezes 
podem levar à invalidação da recomendação de um especialista. No entanto, 
para alguns danos – como descascamento e fraturas pesadas – a repoten-
cialização não é uma opção. Quando é tarde demais, não tem mais jeito 
(veja a figura 5).

Para alguns outros danos, pode depender. O rolamento mostrado nas 
figuras 6 e 7 poderá ser repotencializado dependendo da profundidade da 
corrosão e se os rolos precisam ser substituídos ou não. Uma decisão 
apenas pode ser feita de forma realista após uma análise aprofundada por 
um especialista.

Em outros casos onde o dano é superficial, a repotencialização pode ser 
feita a baixo custo. Este é o caso para o rolamento de rolo toroidal CARB 
mostrado na figura 8. Ele foi montado sobre um belt calendar e tem duas 
marcas de corrosão no anel externo. Elas podem ser simplesmente 
removidas com polimento. No entanto, não importa o quão simples é o 

Fig. 6 O anel interno corroído de um rolo compensador de deflexão 

trabalho envolvido, podem ocorrer danos graves se ele não for realizado por 
pessoas especializadas.

Não espere o rolamento falhar e a máquina parar antes de desmontá-
-la. A essa altura, a maioria dos rolamentos está muito danificada e não 
pode ser repotencializada. Muitas vezes, nesse ponto é tarde demais para 
sentir ou ouvir que algo está errado. O monitoramento da condição e a 
análise do óleo são as melhores ferramentas para detectar que os 
rolamentos estão começando a desenvolver danos na pista ou rolo. Quando 
detectados precocemente, os planos podem ser postos em prática para 
desmontar os rolamentos durante uma parada planejada e maximizar as 
chances de repotencialização com o menor custo possível.

Embora os clientes perguntem com frequência se um rolamento pode 
ser repotencializado antes de enviá-lo e incorrer em custos de frete e 
aduaneiros, nem sempre é fácil responder a esta pergunta sem ver o 
rolamento, e sem desmontá-lo para verificar sua condição e conhecer as 
condições de operação. O primeiro passo – se um especialista da SKF não 
estiver disponível – é tirar fotografias de boa qualidade e enviá-las para a 
SKF juntamente com informações sobre a aplicação, velocidade de rotação e 
qual anel tem a carga de rotação.

É importante fornecer informações sobre a carga de rotação. Apesar de 
geralmente podermos determinar – com base nas marcas na pista – qual 
anel gira em relação à direção da carga, é melhor indicar isso mesmo assim. 
Às vezes pode ajudar simplesmente dizer a designação do rolamento. Por 
exemplo, um rolamento autocompensador de rolos 23068 CC/C08W513 – 
um rolamento com um furo cilíndrico e furos de lubrificação nos anéis 
interno e externo – é muitas vezes usado em cilindros de prensa compensa-
dores de deflexão, ou como o rolamento dianteiro em designs antigos do 
cilindro de sucção. Dito isto, eu também já vi este rolamento montado com 
um ajuste apertado em um eixo rotativo como um substituto para um 
23068 CC/W33, assim, a designação apenas pode nos informar até certo 
ponto.

Também é útil fornecer informações sobre a carga, lubrificação e tempo 
de operação do rolamento para avaliarmos as possibilidades de repotenciali-
zação.

Em relação às fotografias, frequentemente vemos imagens que não têm 
qualidade suficiente para nos permitir fazer um julgamento confiável sobre 
os danos. Apesar de não esperarmos ver fotografias profissionais de 
qualidade, precisamos de fotografias em foco, iluminadas de forma 
adequada e sem detalhes obscurecidos por reflexos do flash. Outra coisa que 
deve ser lembrada é que é difícil estimar a profundidade de qualquer dano 
por meio de uma fotografia. Por isso, qualquer indicação que puder nos dar 
sobre a profundidade será muito útil.

Mesmo se um rolamento for enviado diretamente para um centro de 
repotencialização da SKF, ainda é importante nos dar as informações 
mencionadas acima. 

Vamos tomar como o exemplo um rolamento VQ424 (sufixo de alta 
precisão de giro) montado sobre um cilindro compensador de deflexão de 
alta velocidade que tem marcas de corrosão no anel externo. Todas as 
outras peças estão em boas condições e não precisarão ser tocadas. O anel 
externo precisará ser retificado porque queremos manter uma diferença de 
rugosidade adequada entre as pistas do anel interno e externo para 
minimizar o atrito. Mantendo o mesmo conjunto de rolos, o rolamento será 
de uma classe de folga C4 em vez da classe original C3 porque, antes da 
retificação, ele estava próximo do limite superior da classe de folga C3. Para 
tornar o rolamento repotencializado em C3, ele precisaria ser equipado com 
novos rolos superdimensionados. Isso teria um enorme impacto sobre o 
custo. No entanto, se o engenheiro de aplicação da SKF conhece as 
condições de aplicação e de operação, ele é capaz de dizer se a folga C3 é 
realmente necessária e pode aconselhar seu cliente de acordo com isso.



Esta história mostra que se houvesse centros de repotencialização 
especializados, muitos outros rolamentos poderiam ter sido salvos desde 
que testes ultrassônicos apropriados estivessem disponíveis (veja a figura 3).

Quando os nossos centros de repotencialização de rolamentos dedicados 
e especializados foram iniciados, eles não usavam o mesmo processo de 
retificação e brunidura da superfície de pistas e rolos que é usado em nossas 
fábricas para rolamentos novos. Embora isso não seja um problema para 
alguns tipos, como rolamentos de rolos cilíndricos, pode ser um problema 
para rolamentos autocompensadores de rolos. Para estes, a geometria da 
pista do anel interno e externo e as diferenças de rugosidade levam os rolos 
a girarem com um pequeno ângulo de inclinação que reduz o atrito interno 
e, assim, a temperatura de operação do rolamento. A redução de atrito é 
muito perceptível quando a carga do rolamento é tal que uma carreira de 
rolos é descarregada. Quando, durante a repotencialização, apenas as pistas 
do rolamento são polidas para remover danos menores na superfície, pode 
não haver diferenças de rugosidade suficientes entre as pistas para reduzir o 
atrito de forma otimizada.

Ao contrário das instalações para a produção em massa, não é prático 
que centros de repotencialização tenham máquinas dedicadas a um tipo de 
rolamento ou faixa de tamanhos. Em vez disso, são necessárias máquinas 
mais flexíveis. No entanto, com tais máquinas, é ou mais demorado ou 
impossível repotencializar alguns rolamentos especiais de acordo com as 
especificações originais da SKF. Estou falando de rolamentos com muito alta 
precisão de giro, como as variantes VQ424 e VA460.

Além disso, os clientes estavam – e ainda estão – nos enviando 
rolamentos para repotencialização sem qualquer indicação das condições de 
operação ou da quantidade de horas em que eles estiveram em funciona-
mento. Além do mais, eles não estavam – e ainda não estão – dando 
prioridade a testes ultrassônicos. O risco de microfraturas na subsuperfície 
não serem detectadas se nenhuma análise ultrassônica for feita não é 
desprezível. Vários casos de rolamentos repotencializados que desenvolve-
ram descascamento devido a microfraturas na subsuperfície depois de 
algumas semanas ou meses em serviço ficaram na minha cabeça. Por estas 
razões, eu não achava que a repotencialização era uma boa ideia, a menos 
que rolamentos novos não pudessem ser providenciados a tempo.

Porém, eu tive que encarar a realidade. Esta realidade era que um 
número crescente de rolamentos repotencializados estava sendo enviado 
para clientes satisfeitos que estavam economizando dinheiro. O centro de 

repotencialização da SKF em Steyr, na Áustria, recebeu 1119 rolamentos 
grandes de clientes da indústria de papel entre 1998 e 2002. Destes, 149 
foram descartados e todos os outros foram reparados. Algumas fábricas de 
papel estavam reduzindo seus gastos anuais com rolamento em até 10-12 
por cento devido à economia com os rolamentos repotencializados. Esses 
rolamentos – ignorando i teste ultrassônico – normalmente custam 50-80 
por cento de um rolamento novo.

Deve-se salientar que um rolamento nem sempre precisa ser repoten-
cializado para as especificações originais. Isso depende da aplicação. Vejamos 
alguns exemplos.

Um rolamento autocompensador de rolos montado em um cilindro 
Yankee não gira a uma velocidade alta e sua temperatura de operação é 
ditada pela temperatura do vapor. O atrito não é o parâmetro mais 
importante. A precisão de giro e a qualidade do aço são, por outro lado, 
importantes. Assim, se o rolamento for apenas polido, isso será aceitável.

Um rolamento autocompensador de rolos com especificação C08 (ou 
seja, quatro vezes melhor que a precisão de giro que a precisão ISO normal) 
montado em um cilindro de prensa liso e sólido nem sempre precisa ser 
C08 depois da repotencialização. C08 significa uma precisão de giro P5 para 
o anel interno (sufixo C02) e precisão de giro P5 para o anel externo (sufixo 
C04). A precisão de giro depende principalmente da variação da espessura 
de parede dos anéis e do desvio do diâmetro do rolo em um conjunto de 
rolos. Conforme o anel interno gira, ele precisa manter a precisão de giro 
inicial. Porém, o anel exterior possui uma zona carregada que é normal-
mente menos da metade da circunferência da pista. Se este for o caso, o 
desgaste está na zona carregada e a zona descarregada ainda tem a 
mesma geometria de quando ele era novo. Se o rolamento for remontado 
com uma zona anteriormente descarregada como a nova zona de carga, é 
suficiente que a variação da espessura da parede do anel externo na nova 
zona de carga esteja dentro das tolerâncias originais. Esse deve normalmen-
te ser o caso. Embora o rolamento não seja mais C08, com o anel externo 
posicionado corretamente na aplicação, ele irá operar como um rolamento 
C08.

N.B. O número de rastreio da repotencialização sobre a face do lado do 
rolamento é posicionado de modo a coincidir com o centro da nova zona de 
carga (veja a figura 4).

Outro exemplo: Um rolamento de cilindro secador 23040 CCK/C4W33 
que foi armazenado em um ambiente úmido. Ele tem algumas marcas de 

corrosão de ficar parado. Quase todas as marcas de corrosão foram 
retiradas durante a repotencialização, mas em uma área – o anel externo – 
algumas eram tão profundas que ainda há algumas marcas restantes. As 
marcas de corrosão restantes estão na zona descarregada do anel externo 
quando o rolamento for montado e o rolamento não opera em uma 
velocidade muito alta, significando que as forças centrífugas que empurram 
os rolos contra o anel externo são pequenas. O rolamento pode ser colocado 
em operação com estas marcas de corrosão restantes.

Algumas peças do rolamento não precisam ser repotencializadas. Por 
exemplo, marcas de corrosão na face dos anéis não precisam ser completa-
mente removidas se não houver carga sobre a superfície ou se a superfície 
não tiver qualquer influência na montagem, ajuste e operação do rolamento.

Objetivos da repotencialização
Devemos ter em mente que o objetivo não é repotencializar um 

rolamento para que ele seja equivalente a um novo; o objetivo é aumentar a 
vida útil do rolamento. A vida útil é geralmente limitada por danos da pista 
devido à lubrificação, contaminação ou marcas devido à manipulação ou ao 
armazenamento inadequados. Em uma máquina de papel, a maioria dos 
rolamentos não atinge sua vida útil potencial. Isto se deve principalmente a 
problemas de lubrificação e contaminação. Um entalhe criado por uma 
partícula dura de sobre-rolagem, ou por uma microfratura na superfície 
devido à corrosão, perturba a distribuição de carga ao longo da superfície de 
contato do rolo/pista. Isso altera a tensão da subsuperfície. A tensão é 
aumentada localmente e acelera a fadiga. Ao remover o dano da superfície, 
a vida útil é aumentada em comparação com o que seria se o dano da 
superfície não fosse corrigido.

Dependendo das condições de operação do rolamento na aplicação, um 
nível adequado de trabalho de repotencialização pode ser escolhido evitando 
operações desnecessárias dispendiosos. No entanto, eu não recomendo a 
repotencialização de certos rolamentos. Para rolamentos altamente 
carregados e de alta velocidade – às vezes operando próximo, ou mesmo 
acima, do seu limite de velocidade de acordo com o Catálogo Geral da SKF – 
é melhor verificar com o engenheiro de aplicação local SKF com base em 
cada caso. Estou pensando, por exemplo, nos rolamentos autocompensado-
res de rolos VA460 e rolamentos de rolos toroidais CARB projetados para 
velocidades muito altas montados em cilindros de prensa lisos e alguns 
rolamentos axiais autocompensadores de rolos especiais para refinadores de 
alta velocidade.

Além disso, alguns rolamentos são bastante antigos, tendo estado mais 
de 15 a 20 anos em operação ou tendo operado por mais horas que a vida 

nominal calculada. Nesses casos, a melhor solução é substituí-los em vez de 
repotencializá-los. A equipe especialista em rolamentos para papel e celulose 
da SKF, composta por engenheiros de aplicação com uma média de 18 
anos de experiência em rolamentos e aplicações de papel e celulose, criou 
uma diretriz interna sobre a repotencialização de rolamentos para a 
indústria de papel e celulose. Nesta diretriz, nós recomendamos não 
repotencializar rolamentos que atingiram mais de 50 por cento da vida 
nominal calculada pela SKF L10mh. Naturalmente, essa diretriz pode ser 
ignorada nas situações em que é melhor fazer a repotencialização em vez 
de ter uma máquina parada pela falta de disponibilidade de um novo 
rolamento. Mais uma vez, é melhor entrar em contato com o engenheiro de 
aplicação da SKF e tomar uma decisão com base nas condições operacio-
nais.

Se tudo isso for compreendido, estou plenamente convencido de que a 
repotencialização é uma boa maneira de reduzir o custo total e limitar o 
desperdício. 

Todos os rolamentos podem ser repotencializados?
Não, claro que não. Pode haver muitas razões – técnicas ou comerciais – 

para isso. Enquanto temos muitos especialistas em rolamentos na SKF que 
podem dizer se um rolamento deve ser repotencializado, circunstâncias 
específicas, como a falta de disponibilidade de novos rolamentos, às vezes 
podem levar à invalidação da recomendação de um especialista. No entanto, 
para alguns danos – como descascamento e fraturas pesadas – a repoten-
cialização não é uma opção. Quando é tarde demais, não tem mais jeito 
(veja a figura 5).

Para alguns outros danos, pode depender. O rolamento mostrado nas 
figuras 6 e 7 poderá ser repotencializado dependendo da profundidade da 
corrosão e se os rolos precisam ser substituídos ou não. Uma decisão 
apenas pode ser feita de forma realista após uma análise aprofundada por 
um especialista.

Em outros casos onde o dano é superficial, a repotencialização pode ser 
feita a baixo custo. Este é o caso para o rolamento de rolo toroidal CARB 
mostrado na figura 8. Ele foi montado sobre um belt calendar e tem duas 
marcas de corrosão no anel externo. Elas podem ser simplesmente 
removidas com polimento. No entanto, não importa o quão simples é o 

 
 

Fig. 7 Os rolos do rolamento mostrado na figura 6 
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Fig. 8 Rolamento de rolos toroidais CARB desmontado em uma fábrica de 
papel pronto para a inspeção antes de ser enviado para a repotencialização

trabalho envolvido, podem ocorrer danos graves se ele não for realizado por 
pessoas especializadas.

Não espere o rolamento falhar e a máquina parar antes de desmontá-
-la. A essa altura, a maioria dos rolamentos está muito danificada e não 
pode ser repotencializada. Muitas vezes, nesse ponto é tarde demais para 
sentir ou ouvir que algo está errado. O monitoramento da condição e a 
análise do óleo são as melhores ferramentas para detectar que os 
rolamentos estão começando a desenvolver danos na pista ou rolo. Quando 
detectados precocemente, os planos podem ser postos em prática para 
desmontar os rolamentos durante uma parada planejada e maximizar as 
chances de repotencialização com o menor custo possível.

Embora os clientes perguntem com frequência se um rolamento pode 
ser repotencializado antes de enviá-lo e incorrer em custos de frete e 
aduaneiros, nem sempre é fácil responder a esta pergunta sem ver o 
rolamento, e sem desmontá-lo para verificar sua condição e conhecer as 
condições de operação. O primeiro passo – se um especialista da SKF não 
estiver disponível – é tirar fotografias de boa qualidade e enviá-las para a 
SKF juntamente com informações sobre a aplicação, velocidade de rotação e 
qual anel tem a carga de rotação.

É importante fornecer informações sobre a carga de rotação. Apesar de 
geralmente podermos determinar – com base nas marcas na pista – qual 
anel gira em relação à direção da carga, é melhor indicar isso mesmo assim. 
Às vezes pode ajudar simplesmente dizer a designação do rolamento. Por 
exemplo, um rolamento autocompensador de rolos 23068 CC/C08W513 – 
um rolamento com um furo cilíndrico e furos de lubrificação nos anéis 
interno e externo – é muitas vezes usado em cilindros de prensa compensa-
dores de deflexão, ou como o rolamento dianteiro em designs antigos do 
cilindro de sucção. Dito isto, eu também já vi este rolamento montado com 
um ajuste apertado em um eixo rotativo como um substituto para um 
23068 CC/W33, assim, a designação apenas pode nos informar até certo 
ponto.

Também é útil fornecer informações sobre a carga, lubrificação e tempo 
de operação do rolamento para avaliarmos as possibilidades de repotenciali-
zação.

Em relação às fotografias, frequentemente vemos imagens que não têm 
qualidade suficiente para nos permitir fazer um julgamento confiável sobre 
os danos. Apesar de não esperarmos ver fotografias profissionais de 
qualidade, precisamos de fotografias em foco, iluminadas de forma 
adequada e sem detalhes obscurecidos por reflexos do flash. Outra coisa que 
deve ser lembrada é que é difícil estimar a profundidade de qualquer dano 
por meio de uma fotografia. Por isso, qualquer indicação que puder nos dar 
sobre a profundidade será muito útil.

Mesmo se um rolamento for enviado diretamente para um centro de 
repotencialização da SKF, ainda é importante nos dar as informações 
mencionadas acima. 

Vamos tomar como o exemplo um rolamento VQ424 (sufixo de alta 
precisão de giro) montado sobre um cilindro compensador de deflexão de 
alta velocidade que tem marcas de corrosão no anel externo. Todas as 
outras peças estão em boas condições e não precisarão ser tocadas. O anel 
externo precisará ser retificado porque queremos manter uma diferença de 
rugosidade adequada entre as pistas do anel interno e externo para 
minimizar o atrito. Mantendo o mesmo conjunto de rolos, o rolamento será 
de uma classe de folga C4 em vez da classe original C3 porque, antes da 
retificação, ele estava próximo do limite superior da classe de folga C3. Para 
tornar o rolamento repotencializado em C3, ele precisaria ser equipado com 
novos rolos superdimensionados. Isso teria um enorme impacto sobre o 
custo. No entanto, se o engenheiro de aplicação da SKF conhece as 
condições de aplicação e de operação, ele é capaz de dizer se a folga C3 é 
realmente necessária e pode aconselhar seu cliente de acordo com isso.
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Centros de repotencialização da SKF oferecem vários níveis de serviço 
além de opções dependendo do rolamento envolvido, do tipo de dano 
e, sobretudo, da aplicação.
Quando um rolamento chega em um centro de repotencialização da 
SKF, ele é primeiro inspecionado visualmente e alguns parâmetros, 
como o magnetismo residual e a folga, são verificados. Isso dá uma 
impressão inicial sobre o estado do rolamento e se ele pode ser 
repotencializado ou não. Depois disso, o rolamento é desmontado e é 
cuidadosamente limpo (veja a figura 9).
Os componentes são então inspecionados e as suas dimensões são 
medidas. Algumas medições e inspeções são opcionais. Testes 
ultrassônicos, a dureza, a variação do diâmetro do conjunto de rolos, as 
dimensões externas, por exemplo, são opcionais, enquanto a espessura 
da parede do anel e ovalidade são exemplos de medições que são 
sempre feitas.
Para rolamentos montados em aplicações críticas, tais como cilindros 
de prensa ou cilindros Yankee nos quais as horas de operação são 
desconhecidas, eu recomendaria a opção de teste ultrassônico. 
Lembre-se de que é opcional; assim, você precisa solicitá-lo quando 
enviar um rolamento para um centro de repotencialização da SKF.
A classificação do dano é feita de acordo com a norma ISO 15243 para 
eventual análise de causa raiz da falha. É importante seguir a norma 
ISO porque isso garante que todos compreendam da mesma forma os 
termos e definições utilizados para descrever os danos aos rolamentos.
Depois disso, uma oferta com um relatório é enviada para o cliente, 
embora a repotencialização não vá ser iniciada a menos que uma 
ordem do cliente seja dada.

Na SKF, existem 4 níveis de serviço. Aqui está um breve resumo deles:

1 Nível 1 é apenas inspeção e descarte
2 Nível 2 é inspeção, reempacotamento com uma proteção adequada 

e devolução para o cliente
3 Nível 3 é inspeção, repotencialização por polimento, reempacota-

mento com uma proteção adequada e devolução para o cliente. 
Para aplicações de alta velocidade, nas quais o atrito baixo é um 
parâmetro importante – ou se o rolamento autocompensador de 
rolos tiver de suportar uma carga axial elevada –, eu recomendo 
entrar em contato com o seu engenheiro de aplicação local SKF 
para decidir se a repotencialização de nível 3 ou nível 4 é necessá-
ria.

4 Nível 4 é inspeção, repotencialização com alguma retificação (veja a 
figura 10) e/ou substituição da peça, reempacotamento com uma 
proteção adequada e devolução para o cliente. Observe que, com o 
nível 4, rolamentos autocompensadores de rolos mantêm as 
diferenças de rugosidade da pista do anel interno e externo para 
atrito mínimo, devido às técnicas de retificação específicas utilizadas.

Antes de serem enviadas de volta para o cliente, as peças do rolamen-
to são verificadas quanto à qualidade (veja a figura 11) e remontadas 
com cuidado. Por exemplo, a figura 12 mostra uma folha de plástico 
colocada entre o anel externo e os rolos para evitar marcas de 
micromanchas de graxa durante a rotação e/ou basculamento do anel 
interno ao colocar os rolos na posição.

Fig. 9 Rolamento sendo desmontado em um centro de repotencialização da 
SKF.

Fig. 10 Retificação de Nível 4 do anel externo de um rolamento autocom-
pensador de rolos 
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Fig. 11 Medição da ovalidade do anel e variação da espessura da parede Figo. 12 Cuidado especial é tomado durante a montagem para garantir que 
os rolos não marquem a pista.

Espero que este artigo tenha lhe ajudado a compreender melhor a 
repotencialização e suas limitações. Tenha em mente que:

1 A repotencialização não transforma um rolamento usado em um 
novo, ela simplesmente aumenta sua vida útil.

2 As informações sobre a aplicação, as condições de funcionamento e 
as horas de operação ajudam a SKF a propor o processo de 
repotencialização mais econômica para você.

3 Para aplicações críticas quando as horas de operação não forem 
conhecidas ou quando o rolamento esteve em operação por mais 
da metade de sua vida nominal SKF, eu recomendo fortemente o 
teste ultrassônico.

Philippe Gachet é um engenheiro 
de aplicação da SKF que vem 

trabalhando com indústrias 
pesadas, particularmente papel e 

celulose, desde 1990.
Ele pode ser contatado em 

philippe.gachet@skf.com
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