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Práticas de Papel e Celulose SKF
      

Máquinas ociosas ainda precisam de manutenção

 

Corrosão por tempo parado em um rolamento devido à graxa contaminada com água industrial.

Imagine que você é o proprietário orgulhoso de um carro 
antigo e caro. Ele anda bem, mas por algum motivo ou outro 
você precisa deixá-lo na garagem por um tempo. Meses 
depois, você carrega a bateria antes de tentar dar a partida. 
Para a sua satisfação ele arranca na primeira tentativa, então 
você decide dar uma volta nele. Tudo vai bem até que você 
aciona os freios e descobre que há um problema com a 
frenagem assimétrica. Ele foi causado pelo fluido de freio 
hidrofílico e a corrosão resultante em seus pistões da pinça de 
freio que já não deslizam corretamente.

Você teve sorte. Muitas outras coisas poderiam ter acontecido. 
Seus pneus poderiam ter murchado ou a borracha poderia ter se 
degradado, o seu combustível poderia ter evaporado deixando 
depósitos no tanque, o tanque de combustível poderia até ter 
desenvolvido um vazamento devido à ferrugem causada por 
água livre na gasolina e assim por diante.

Muitos de nós já passamos ou conhecem alguém que já 
passaram por problemas semelhantes. Os custos com a repara-
ção se amontoam e podem ficar mais caros que o valor do carro. 
O triste é que eles poderiam ter sido facilmente evitados se 
alguns passos simples tivessem sido tomados. Coisas básicas 
como trocar o fluido de freio, esvaziar o tanque de combustível, 
ligar o motor de vez em quando, levar o carro para uma volta 

rápida de vez em quando etc. 
Agora, você deve estar se perguntando o que os carros têm a 

ver com o equipamento utilizado no processo da máquina de 
papel e papel. A resposta é simples: todos eles contêm uma 
grande quantidade de componentes de aço que não reagem 
muito bem com a umidade.

Como você sabe, não é incomum que fábricas de papel parem 
a produção por longos períodos para reconstruções, revisões ou 
por razões econômicas. Quando isso acontece, lembre-se do 
carro que foi deixado na garagem e que a água livre pode causar 
corrosão por tempo parado em rolamentos e outros componen-
tes de aço em menos de um dia.

Minha experiência diz que a maioria dos rolamentos em 
máquinas de papel paradas por algumas semanas terá uma vida 
útil curta, a menos que sejam tomadas medidas preventivas. 
Como tal, esta edição das Práticas de Papel e Celulose SKF 
contém recomendações sobre o que fazer durante as paraliza-
ções para evitar problemas quando as máquinas são reiniciadas.

Atenciosamente,
Philippe Gachet

Consultor técnico sênior
Philippe.gachet@skf.com
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Reiniciar a produção após uma 
longa paralização pode custar 
caro se você não fizer direito
Como muitos de vocês se lembram, houve greves na indústria 
de papel finlandesa há alguns anos. Ao final, as partes envolvi-
das chegaram a um entendimento e a produção foi retomada. 
Durante os meses seguintes, houve um aumento significativo 
no número de incidentes interrompendo a produção e alguns 
deles estavam relacionados aos rolamentos. Isso não foi uma 
surpresa, já que a frequência de falhas durante a reinicializa-
ção das máquinas depende em grande parte das precauções 
tomadas antes que elas sejam paralisadas. Se as precauções 
tomadas forem insuficientes, são esperados problemas de 
corrosão e de contaminação.

Ao longo dos anos, a SKF viu centenas de rolamentos que 
falharam depois da reinicialização da produção após paraliza-
ções prolongadas. A maioria das falhas poderia ter sido evitada 
se as devidas precauções tivessem sido tomadas de antemão. 
Levando em consideração que o tempo de inatividade do 
mercado é uma realidade para muitos mercados e categorias 
hoje em dia, achamos que seria útil compartilhar algumas 
orientações sobre como preservar rolamentos durante paraliza-
ções prolongadas.

1. Causas de danos a rolamento 
durante paralizações
A causa número um de danos aos rolamentos durante paraliza-
ções prolongadas na indústria de papel é a corrosão por tempo 
parado. Isto não é uma surpresa, dado o ambiente úmido, o uso 
de limpeza de alta pressão, a formação de condensação em 
rolamentos e mancais conforme eles resfriam e porque os 
rolamentos são predominantemente feitos de aço e são, portan-
to, muito sensíveis à corrosão. Rolamentos estão especialmente 
em risco durante paralizações porque a água ou fluidos indus-
triais se separam facilmente do lubrificante (veja a figura 1) e 
causam danos (veja as figuras 2 e 3)

A causa número dois de danos é o falso brinelamento. Isto é 
causado pela vibração nos arredores imediatos de um rolamento 
que não está girando. Devido a esta vibração, os corpos rolantes 
do rolamento estão sujeitos a micromovimentações que liberam 
as micropartículas das pistas do rolamento que corroem e agem 
como um abrasivo. O resultado são marcas que se parecem com 
retalhes causadas ao empurrar os corpos rolantes para as pistas, 
mas sem rebarbas de material deslocado (veja a figura 4).

Fig. 1 Água ou fluidos industriais podem facilmente se separar do 
lubrificante.

Fig. 2 Corrosão por tempo parado em um rolamento de agulhas de 
uma planta de conversão de tecido. A máquina na qual ele foi montado 
havia sido limpa com água a alta pressão.
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2. Impedindo a corrosão por tempo 
parado
As ações recomendadas para impedir a corrosão por tempo 
parado variam de acordo com o método de lubrificação usado.

2.1 Lubrificação com graxa
Ao longo do tempo, lubrificantes da indústria de papel ficam 
contaminados com água do processo e do ambiente. Para evitar 
que isso tenha um efeito negativo, rolamentos e mancais devem 
ser relubrificados com graxa fresca antes que a máquina seja 
paralisada.

Recomendamos a relubrificação logo antes de a máquina ser 
paralisada, pois é importante que os rolamentos estejam girando 
para que a graxa possa se distribuir em todos os espaços e 
entrar em contato com eles. Se, por qualquer motivo, a relubrifi-
cação ocorrer quando a máquina estiver parada, o rolo ou 
cilindro no qual o rolamento está montado deve ser girado 
manualmente.

Para paradas de manutenção curtas, o procedimento de 
lubrificação normal recomendado pelo fornecedor da máquina 
deve ser seguido. Para paradas mais longas, o rolamento deve 
continuar a ser relubrificado até que o excesso de graxa fresca 
seja extraído do mancal. Isto deve ser facilmente visível pela cor 
da graxa. Com tal abordagem, é importante lembrar que a 
temperatura dentro do mancal quando a máquina é reiniciada 
pode ser maior que o normal devido a um enchimento excessivo. 
No entanto, o excesso de graxa vai rapidamente ser purgado e a 
temperatura em breve voltará aos níveis normais.

A graxa fresca utilizada deve ser adequada para a aplicação e 
mostrar um resultado de 0-0 com a água industrial artificial da 
SKF Papel e Celulose ou com 0,5% de NaCl no teste EMCOR SKF 
(ISO 11007/DIN 51802) para aplicações de seção molhada, 
máquinas operando em um ambiente úmido ou aquelas que 
podem ter rolamentos contaminados com água industrial. Um 
resultado de teste de 1-1 é aceitável para 0,5% de NaCl em 
aplicações de seção de secagem.

Quando os sistemas centralizados de lubrificação com graxa 
forem usados, a graxa fresca deve ser bombeada por meio dos 
tubos começando com as linhas principais, em seguida, os ramos 
e, finalmente, os mancais e/ou vedações do rolamento. Tubos 
podem ser desconectados nos pontos de conexão para verificar 
se a graxa fresca está passando pela linha completa. Isto deve 
ser facilmente visível pela cor da graxa.

Fig. 3 O anel externo de um rolamento autocompensador de rolos que 
foi montado em uma máquina de papel.

Fig. 4 Um anel externo de um rolamento autocompensador de esferas 
que tenha sido submetido ao falso brinelamento.



 

A SKF desenvolveu esse teste para medir a capacidade que uma 

graxa tem de proteger um rolamento contra a corrosão mesmo 

com a presença de água. O teste é feito de uma forma dinâmica 

com rolamentos em operação e em pé. Mesmo quando os 

rolamentos estão em pé, o filme de óleo fino deixado na zona de 

contato entre os rolos e as pistas deve ser capaz de proteger os 

rolamentos contra a corrosão.

Para obter mais informações sobre o teste EMCOR SKF entre 

em contato com o escritório local da SKF ou visite skf.com.

O teste EMCOR SKF
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2.2 Lubrificação com banho de óleo 
A análise do óleo é fortemente recomendada e se o teor de água 
exceder 200 ppm, ela deve ser trocada. Também é importante 
discutir a análise com o fornecedor do lubrificante para verificar 
se o óleo protegerá as máquinas durante os desligamentos 
prolongados. Para desligamentos mais longos, considere trocar o 
óleo completamente.

Se nenhuma análise do óleo for realizada, recomendamos 
trocar o óleo assim que a máquina for paralisada e girar os 
rolamentos regularmente. Fazendo isso uma vez por semana, por 
exemplo, vai ser mais fácil garantir que o óleo seja distribuído 
uniformemente sobre os rolamentos e que todas as peças sejam 
cobertas.

O óleo usado deve passar no teste EMCOR SKF com um 
resultado 0-0 com água destilada e/ou água industrial artificial 
da SKF Papel e Celulose. Além disso, aditivos anticorrosão são 
recomendados

Observação: os rolamentos que são lubrificados com banhos 
de óleo devem ser girados periodicamente para permitir que os 
elementos do rolamento recebam uma nova camada de lubrifi-
cante. A frequência com que isso deve ser feito depende das 
condições ambientes e podem variar de uma vez por semana a 
uma vez por mês.

2.3 Lubrificação por óleo circulante
O teor de água do óleo não deve exceder 200 ppm antes da 
máquina ser paralisada e, mais uma vez, uma análise do óleo é 
fortemente recomendada. Tal como acontece com a lubrificação 
por banho de óleo, é importante discutir esta análise com seu 
fornecedor de lubrificantes para verificar se o óleo vai proteger as 
máquinas durante paralisações prolongadas.

É aconselhável manter o sistema de lubrificação em operação 
para evitar falhas no futuro, embora a taxa de fluxo possa ser 
reduzida. Se a máquina estiver parada por um longo tempo, 
aconselhamos operar o sistema a uma taxa de fluxo total em 
intervalos regulares e verificar os medidores de fluxo até que 
você tenha certeza de que o óleo está circulando por todo o 
sistema e está voltando para o tanque reservatório. 

O teor de água do óleo deve ser mantido a um máximo de 200 
ppm para evitar problemas de corrosão. Isto é particularmente 
importante se a tubulação de lubrificação de ferro carbonizado 
for usada.

Quanto à lubrificação por banho de óleo, o óleo usado deve 
passar no teste EMCOR SKF com um resultado 0-0 com água 
destilada e 1-1 com água industrial artificial ou água industrial 
efetiva da fábrica. Propriedades anticorrosão menores podem ser 
aceitas, já que o sistema deve estar em operação regularmente e 
o teor de água deve ser controlado. Se este não for o caso, o 
mesmo conselho para a lubrificação por banho de óleo deve ser 
seguido.

3. Impedindo o falso brinelamento
Fontes de vibração como motores estacionários devem ser 
removidas ou não deve estar em operação enquanto a máquina 
estiver parada. Para reduzir ainda mais o risco, é aconselhável 
girar os rolamentos em intervalos regulares. Isto pode ser 
alcançado pela rotação do rolo/cilindro. A frequência com que 
isso deve ser feito depende dos níveis de vibração que são 
criados pela máquina circundante, mas pode ser uma vez por 
semana ou ainda com maior frequência.
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4. Tubulação
Uma série de problemas relacionados à tubulação do sistema de 
lubrificação pode ocorrer durante as paralisações. Por exemplo, 
ela não é sempre feita de aço inoxidável e, por isso, há um risco 
substancial de corrosão dentro dos tubos enquanto o sistema de 
lubrificação não está sendo usado. Isto pode levar a problemas 
com partículas corroídas sendo transportados para o rolamento 
pelo lubrificante quando o sistema é reiniciado.

Impurezas no lubrificante podem se depositar quando os 
sistemas de óleo circulante não estiverem sendo usados e podem 
causar bloqueios durante a reinicialização. Com os sistemas de 
lubrificação com graxa, o lubrificante pode endurecer durante 
paralisações prolongadas e causar bloqueios cuja localização 
exata pode ser difícil de ser detectada.

5. Reiniciando máquinas quando o 
conselho de paralisação não foi 
seguido
Como explicamos anteriormente, se a máquina for paralisada 
sem tomar precauções, quando ela for reiniciada há um risco de 
falhas no rolamento devido à corrosão, tubos de lubrificação 
bloqueados etc. No entanto, mesmo em tais casos, existem 
algumas ações que podem ser consideradas para minimizar o 
impacto associado sobre os custos e a produção.

Pode ser necessário substituir todos os rolamentos. Embora 
isso pareça muito demorado e dispendioso, pode valer a pena no 
longo prazo. Para minimizar os custos envolvidos, os rolamentos 
desmontados podem ser enviados para sua SKF Solution Factory 
local para inspeção e eventual reparo. Esses rolamentos que 
podem ser restaurados com polimento e moagem podem ser 
reutilizados. Isto irá proporcionar economias significativas sobre a 
compra de novos rolamentos.

Tubulações de lubrificação que não são feitos de aço inoxidável 
devem ser substituídos. Há um risco de que eles sejam corroídos 
por dentro e não há nenhuma maneira de repará-los. Embora 
este seja um grande esforço, os benefícios em termos do tempo 
de produção economizado devem compensar os custos envolvi-
dos.

Tubos de lubrificação de aço inoxidável devem ser verificados 
quanto a bloqueios. Se estes forem detectados, pode ser possível 
removê-los por lavagem com um solvente após desconectar a 
tubulação do sistema de óleo circulante e dos mancais. Algumas 
usinas decidem assumir o risco e operar a máquina enquanto 
monitoram os medidores de fluxo, embora a SKF não apoie esta 
abordagem por causa do risco de esgotamento da lubrificação e 
subsequentes danos associados.

Considere substituir os tubos de retorno, mesmo se eles forem 
feitos de aço inoxidável. Eles estão do lado errado do rolamento. 
Enquanto os tubos de alimentação contêm óleo limpo que foi 
filtrado, os tubos de retorno contêm óleo com contaminantes e 
partículas de desgaste. Quando a máquina estiver parada, elas 
irão se depositar. Limpar esses tubos provavelmente significará 
que você precisará lavá-los – provavelmente em direção ao 
rolamento – e arriscar contaminá-los. A alternativa é desconectar 
os tubos de retorno, que são geralmente maiores que os tubos 
de alimentação, e conectar cada um deles em uma bomba. É 
normalmente mais seguro e econômico do que simplesmente 
substituir os tubos de retorno e evitar o risco de falhas devido à 
contaminação.

Pense duas vezes antes de lavar os sistemas de lubrificação. 
Ao longo dos anos partículas terão se acumulado em pontos 
mortos e a lavagem pode forçá-las de volta ao sistema de 
lubrificação. Além disso, o fluido de lavagem pode permanecer no 
sistema de óleo circulante por algum tempo e se ele for compatí-
vel com o óleo, é pouco provável que seja a melhor coisa a se 
usar para lubrificar os rolamentos. Se, depois de ler isto, você 
ainda está considerando lavar seu sistema, entre em contato com 
o fornecedor de lubrificantes para conselhos sobre qual fluido 
usar.

Limpe os reservatórios de óleo. Na maioria das usinas que eu 
visito, eles são limpos uma vez por ano durante a paralisação 
anual. Eles também devem ser limpos antes de reiniciar a 
máquina depois de uma paralisação prolongada. Sistemas de 
banho de óleo também precisam de atenção. Aconselhamos 
drenar o reservatório, limpá-lo e encher novamente com óleo 
fresco.

Opere seus sistemas de óleo circulante por cerca de 15 
minutos e verifique se todas as linhas estão alimentando 
checando os medidores de fluxo ou visores antes de reiniciar sua 
máquina. Isso ajuda a garantir que todos os rolamentos estejam 
devidamente lubrificados antes que eles comecem a girar. Se isso 
não for feito, há o risco de que sequem ou fiquem com lubrifica-
ção insuficiente, o que pode levar a falhas posteriores.

Bombeie todos os pontos de lubrificação com graxa até que a 
graxa fresca seja extraída pelas vedações ou furos de drenagem 
antes da inicialização. Isto deve ser feito através do ponto de 
graxa normal para verificar se tudo está funcionando normal-
mente e se não há bloqueios. A razão pela qual recomendamos 
isso é porque a graxa pode ter “sangrado” durante a paralisação. 
Quando isso acontece, um pouco do óleo vaza para fora da graxa 
e o que resta é um sabão parcialmente seco que pode bloquear 
tubos, bicos e até mesmo rolamentos. Se isso for feito correta-
mente, os rolamentos ficarão cheios demais e é aconselhável 
iniciar a máquina lentamente, para que o excedente de graxa seja 
removido ao longo de várias horas sem grandes aumentos de 
temperatura. Em alguns casos, o mancal do rolamento precisará 
ser aberto e a graxa excedente, removida manualmente. 

Inicie a máquina lentamente após uma longa paralisação. 
Vedações e caixas de empanque podem ter secado e sido 
abertas. Com uma partida lenta elas têm a chance de se 
reajustar. Caso contrário, pelo menos você pode localizá-las e 
substituí-las antes que uma grande quantidade de óleo vaze.

Concluindo, máquinas de papel podem ser reiniciadas sem 
grandes problemas mecânicos após uma paralisação prolongada 
se os preparativos de paralisação apropriados forem tomados. 
Mesmo se eles não forem, há uma série de ações que podem ser 
tomadas para mitigar os efeitos. Muitas empresas, na minha 
experiência, ficam tão impacientes para começar mais uma vez 
que eles deixam de fazer essas coisas. Isso muitas vezes pode ser 
um erro dispendioso.

Se você estiver passando por uma situação em que você 
precise desligar uma de suas máquinas por algum tempo, 
recomendamos seguir o conselho dado neste artigo para evitar a 
manutenção desnecessária e dispendiosa antes de reiniciar sua 
máquina.

Atenciosamente,
Rene van den Heuvel

Gerente de Soluções de Manutenção
rene.van.den.heuvel@skf.com



 

Pequenas coisas podem importar

 

A ponta entra primeiro

A ponta se alarga
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Durante uma visita a uma oficina de fábrica de papel, muitas 
vezes você vai encontrar uma pilha de polias em algum lugar 
nas prateleiras. Elas são, na verdade, polias guia corda do 
sistema de passagem de ponta que orienta uma tira de papel 
através da máquina de papel no início da produção (veja a 
figura 5). Você pode se perguntar, assim como nós o fizemos, 
por que há tantas por aí?

Parte da explicação é que uma máquina de papel pode ter até 
200 polias guia corda. Elas são necessárias apenas no início da 
produção e não servem para mais nada após o processo de 
passagem de ponta ser concluído. No entanto, elas ainda são 
mantidas em operação e em velocidades consideráveis. Uma polia 
de 200 mm de diâmetro de núcleo em uma máquina de papel 
com uma velocidade de operação de 600 m/min pode operar até 
955 r/min, por exemplo.

Polias guia corda – condições de operação e 
desafios

A maioria das polias tem um design muito simples. Elas são 
simplesmente polias de metal, com dois rolamentos de esferas no 
cubo, montados sobre um eixo (veja a figura 6). Os eixos estão 
montados em estruturas da máquina de papel e, portanto, os 
anéis internos do rolamento não giram. Os anéis externos do 
rolamento, em contrapartida, são fixados no cubo das polias e 
giram. 

Os rolamentos de esferas mais comumente utilizados nesta 
aplicação têm um diâmetro do furo de 35 mm. Sob condições 
ideais, 70°C em um eixo horizontal com carga radial em um 
ambiente limpo, esses rolamentos apenas precisam ser relubrifi-
cados a cada 20.000 horas, o que significa uma vez a cada 27 

meses. Na realidade, as condições em uma fábrica de papel estão 
longe de serem ideais.

Na seção úmida, as temperaturas são aceitáveis, mas a 
umidade é elevada. Durante a produção e a limpeza, as polias 
são expostas à água e ao ambiente úmido. Com um intervalo de 
relubrificação de 27 meses, os rolamentos podem corroer e os 
filmes de lubrificação podem se tornar ineficazes.

Na seção de secagem, as condições são mais difíceis. É mais 
quente com uma temperatura ambiente média de 100°C e há 
uma grande quantidade de poeira. Para cada 15°C acima de 
70°C, o intervalo de relubrificação precisa ser reduzido para 
metade. Isto significa relubrificar as polias na seção de secagem a 
cada seis meses, em vez de a cada 27 meses. O pó causa seus 
próprios problemas. Ele se acumula no eixo e no cubo (veja a 
figura 7) e pode agir como um pavio que drena o óleo para fora 
da graxa. 

Em geral, muitas polias ficam em locais inacessíveis na 
máquina. Isso muitas vezes faz com que elas não sejam relubrifi-
cadas, resultando no esgotamento do lubrificante para os 
rolamentos. Mesmo quando elas são relubrificadas, é bastante 
comum que elas sejam lubrificadas em excesso e que o exceden-
te de graxa acabe no cubo, no chão ou no papel.

Fig. 5 O processo de passagem de ponta.

Fig. 6 Disposição dos rolamentos da polia guia corda
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Infelizmente, as falhas na polia guia corda podem ser bastante 
difíceis de detectar e as polias normalmente não fazem parte das 
rotas de monitoramento de vibração de uma fábrica. Embora as 
que pararam de girar sejam as mais fáceis de detectar, aquelas 
que ainda estão se movimentando, porém não na velocidade 
requerida, são muito mais desafiadoras. Este é um problema 
porque pode ocorrer o desgaste da corda e, em casos extremos, 
as polias guia corda podem sair de seus eixos. Além de ser um 
perigo para a segurança isso aumenta o risco de danificar peças 
de máquinas, fios ou tecidos.

Polias com falhas ou caindo muitas vezes apenas são detecta-
das durante a passagem da ponta. Isso pode levar a quebras na 
ponta com várias tentativas necessárias para iniciar a produção. 
Em alguns casos, a limpeza da máquina é necessária, o que leva 
a um tempo de paralisação maior. Consequentemente, muitas 
fábricas trocam suas polias a cada paralisação.

Polias que tenham estado em operação durante semanas ou 
meses são desmontadas da máquina e têm seus rolamentos 
substituídos. Isso acontece na oficina, motivo pelo qual elas são 
vistas deixadas pela fábrica. Como novos rolamentos de esferas 
são relativamente baratos e substitui-los não dá muito trabalho, 
isso geralmente não é visto como um problema. No entanto, com 
o tempo e as substituições de rolamento, os cubos e eixos das 
polias começam a se desgastar. Quando eles estiverem fora da 
faixa de tolerância necessária, rolamentos de reposição começa-
rão a deslizar (girar) no cubo ou no eixo e a vida útil do rolamen-
to será significativamente reduzida.

Em média, leva-se duas horas de trabalho para substituir uma 
polia guia corda. Algumas fábricas substituem 10-15 roldanas 
por trimestre, o que significaria 40-60 substituições e 160-240 
horas de trabalho por ano. Acrescente-se a isso o tempo 
necessário para montar novos rolamentos nas polias existentes, 
qualquer tempo de inatividade adicional resultante de problemas 
com polias guia corda e possíveis questões de segurança e você 
tem uma situação bastante dispendiosa. Dispendioso o suficiente 
para que algumas fábricas procurem uma solução melhor.

A solução da SKF
Em 2001, a Stora Enso Kvarnsveden abordou a SKF na Suécia 
sobre um problema que ela tinha experimentado com uma polia 
guia corda na seção de secagem. Devido a uma falha no 
rolamento, a polia caiu seis metros e por pouco não acertou um 
dos seus trabalhadores.

Após investigação, a SKF concluiu que a falha no rolamento 
estava predominantemente relacionada com problemas de 
lubrificação e vedação. Além disso, ela descobriu que a combina-
ção da rotação do anel externo com a alta velocidade de rotação 
criou forças centrífugas que removeram a graxa dos rolamentos.

A SKF desenvolveu uma solução com uma rotação estática do 
anel externo e anel interno. Uma vedação de labirinto profunda 
combinada com as vedações foi projetada para proteger os 
rolamentos. Esferas de cerâmica foram usadas nos rolamentos 
para aumentar o intervalo de relubrificação e uma graxa de alto 
desempenho, adequada para a aplicação, foi escolhida. As novas 
unidades de polia guia corda foram concebidas de tal forma que 
as polias existentes podiam ser modificadas. Para o alinhamento 
da corda, uma unidade de ângulo ajustável foi desenvolvida. 
Finalmente, as novas unidades tinham uma trava patenteada 
para impedir que polias caíssem no caso improvável de falha do 
rolamento.

Fig. 7 Acúmulo de poeira em eixos e cubos.
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Os testes foram concluídos com sucesso no mesmo ano e a 
Stora Enso substituiu imediatamente 68 polias pelas novas 
unidades de polias guia corda da SKF (veja a figura 8). As novas 
unidades operaram por quatro anos antes que houvesse 
qualquer necessidade de inspeção (observe que isso foi na seção 
de secagem de uma máquina rápida e que com condições mais 
favoráveis foram alcançadas vidas úteis mais longas). Se 
necessário, elas podem ser restauradas com rolamentos de 
reposição, graxa e vedações. As outras peças podem ser reutiliza-
das o que, ao longo do tempo, leva a economias substanciais.

A nova geração
Após o sucesso das unidades originais de polias guia corda da 

SKF, uma segunda geração de unidades foi desenvolvida com 
uma melhor vedação e um preço mais baixo. Além disso, foi 
possível reduzir o diâmetro do núcleo da polia de 150 mm do 
design original para 110 mm no novo design (veja as figuras 9 e 
10).

A base do design é uma unidade de cubos para carro da SKF. 
Afinal, se eles podem resistir à água, lama, sal, calor, frio, limpeza 
de alta pressão, altas velocidades de rotação, forças axiais 
elevadas e cargas de choque, por que não usá-los como base 
para polias guia corda em máquinas de papel? Algumas modifi-
cações foram feitas, é claro. As esferas de metal foram substituí-
das por esferas de cerâmica e foi escolhida a graxa de alto 
desempenho usada no projeto original.

Fig. 8 A unidade de polias guia corda da SKF em operação.

Fig. 9 Nova geração de unidades de polias guia corda da SKF.Fig. 10 Nova geração de unidades de polias guia corda da SKF em 
operação. 
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Por causa de seu design, unidades com duas ou mais polias 
operando de forma independente são agora possíveis (veja a 
figura 11). Isso cria uma ampla variedade de possibilidades de 
aplicação para a indústria de papel.

Se, depois de muitos anos de operação sem problemas, a 
unidade precisar ser substituída, a polia e o eixo podem ser 
reutilizados (veja a figura 12). Apenas a unidade do cubo do 
rolamento deve ser substituída, a qual é fornecida totalmente 
montada e pronta para o uso.

Em conclusão, nossa experiência – e a experiência das fábricas 
que usam nossas unidades de polias – diz que os problemas 
aparentemente menores, como falhas na polia guia corda, podem 
ter um impacto surpreendente sobre a manutenção e produção. 
E que as soluções de instalação permitem que as pessoas se 
concentrem em outras questões de maior prioridade que 
precisam ser abordadas. Dito isto, geralmente vale a pena tentar 
eliminar os problemas que utilizam muitos recursos ou têm um 
impacto na produção. Tudo faz parte da melhoria da confiabilida-
de, que é algo com a qual a SKF sempre está feliz em ajudar.

Fig. 11 Uma unidade dupla independente.

Fig. 12 A polia e o eixo podem ser utilizados novamente.

Atenciosamente,
Rene van den Heuvel

Gerente de Soluções de Manutenção
rene.van.den.heuvel@skf.com
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