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Técnico da SKF verificando a geometria do assento do rolamento com um anel interno e azul da Prússia

Atenciosamente,
Philippe Gachet

Consultor técnico sênior
Philippe.gachet@skf.com

O poder do conhecimento 
e sujar as mãos
Não é tão fácil criar uma edição das Práticas de Papel e Celulose da 
SKF, pois os nossos leitores vão desde trabalhadores de manuten-
ção em fábricas até engenheiros e projetistas de fabricantes de 
equipamentos. Isto se torna um desafio para escrever um conteúdo 
que agrade a todos. Apesar de ser provável que uma peça que 
mede a folga com um calibrador de folga seja interessante para os 
instaladores de montagem de rolamentos, ela será menos relevante 
para os engenheiros de projeto preocupados com a seleção e o 
cálculo do ajuste interferente correto para os rolamentos.

Recentemente um leitor me contou que as primeiras edições das Práticas 
de Papel e Celulose da SKF eram muito interessantes, mas ele parou de 
ler as edições posteriores porque sentiu que a tendência era passar mais 
informações para aqueles que trabalham com rolamentos em suas telas 
de computador e passar menos dicas para quem põe as mãos nos 
rolamentos. Assim sendo, decidi que o número 11 seria escrito principal-
mente para aqueles com as mãos na graxa.
Os engenheiros e projetistas também esperam que essa edição seja útil. 
Afinal, como você pode criar um conjunto de rolamento sem uma 
compreensão da realidade da montagem e a pressão do tempo sobre os 
trabalhadores de manutenção durante um tempo de parada da máquina? 
No meu tempo, já vi muitas disposições onde era muito demorado e 
custoso trocar o rolamento. Enquanto algumas eram provavelmente o 
resultado da tentativa de reduzir custos do técnico da SKF para verificar a 

geometria do assento do rolamento com um anel interno e azul da 
Prússia, outras eram quase que certas porque a substituição do rolamento 
não foi devidamente levada em conta.
Assim como compreender as realidades da fábrica ajuda os engenheiros e 
projetistas, saber o básico do que acontece com rolamentos durante a 
operação é útil para os trabalhadores de manutenção. Tal conhecimento 
pode ajudar a evitar muitas causas comuns de falhas de rolamentos, tais 
como o enchimento excessivo com graxa, redução excessiva da folga e 
assim por diante. Para tranquilizar todos os leitores, eu estou falando de 
um entendimento básico, em vez de conhecer todas as fórmulas e efetuar 
os cálculos.
O casamento entre a experiência prática e o conhecimento teórico é muito 
poderoso. O homem na fotografia acima, Belaid Ait Hamouda, montou 
junto comigo muitos rolamentos. Penso que formamos um bom time e 
certamente aprendemos muito um com o outro. Infelizmente, alguns 
ainda acreditam que você só precisa saber como usar uma chave inglesa 
ou apertar um parafuso. Essas pessoas subestimam o valor de mecânicos 
bem treinados, especializados e experientes.



Apenas algumas dicas
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Esta edição das Práticas de Papel e Celulose da SKF incidirá sobre a 
partilha de conhecimentos sobre:

1 Montagem de rolamentos com furo cônico em munhões quentes
2 Verificação da folga interna radial em rolamentos toroidais CARB
3 Aumentar o acionamento para compensar o desgaste e/ou o 

aumento da folga
4 Como verificar se uma porca foi apertada com o torque correto. 

Você ficaria surpreso com a quantidade de mecânicos e engenhei-
ros que fazem isto de forma errada!

Fig. 1 SKF TIH L aquecedor por indução para rolamentos com diâmetro do 
furo até 800 mm e com peso de 1200 kg por exemplo, muitos rolamentos 
de cilindro Yankee.

1 Montagem de rolamentos com 
furo cônico em munhões quentes

Nem sempre há tempo suficiente durante os tempos de parada não 
programados ou curtos para se montar rolamentos usando métodos 
que seriam preferíveis se houvesse menos pressão para fazer as 
coisas com rapidez. Em tais casos, pode haver problemas com relação 
a dar aos munhões e rolamentos de substituição e aos rolamentos 
radiais tempo suficiente para atingir a temperatura ambiente.
Acionar um rolamento a frio no assento cônico de um eixo quente e 
fazer o ajuste interferente enquanto o anel interior e o eixo do 
rolamento se encontram em diferentes temperaturas, resultará em 
um ajuste menos apertado do que se estes estivessem na mesma 
temperatura. Isto pode levar à corrosão por contato na superfície de 
contato entre o furo do anel interno e o assento cônico. Em alguns 
casos, o anel interno vai rodar no eixo, criando desgaste, deixando 
marcas de graxa e fraturas.
Uma solução consiste em colocar o rolamento em seu assento e 
permitir que o anel interno aqueça até chegar à temperatura do eixo. 
Não deve haver nenhuma necessidade de usar um termômetro se a 
temperatura do eixo for inferior a 55°C,  conforme você poderia obter 
uma ideia aproximada, mas adequada, da diferença de temperatura 
pelo tato. No entanto, enquanto o tempo passa, os colegas de 
produção não vão ficar felizes em ver a equipe de manutenção fazer 
uma pausa enquanto o anel interno atinge lentamente a temperatura 
do eixo.
Quando o tempo é essencial, a solução mais rápida e mais precisa é 
aquecer o rolamento até à temperatura do eixo com um aquecedor 
por indução († figura 1). Esses aquecedores são de fácil utilização.

Simplesmente:

1 Coloque um aquecedor por indução apropriado perto da máquina, 
enquanto o mancal estiver aberto ou desmontado, para permitir o 
acesso ao rolamento que precisar ser substituído.

2 Coloque o novo rolamento no aquecedor por indução.
3 Desmonte o rolamento que esteja sendo substituído e meça a 

temperatura do eixo do assento do rolamento com um termôme-
tro.

4 Aqueça o novo rolamento até a temperatura medida do eixo e, em 
seguida, coloque-o no eixo sem demora.

5 Acione o novo rolamento para obter o ajuste desejado.

N.B. Um aquecedor por indução adequado é aquele que tem um 
tamanho adequado para o rolamento e um recurso para a desmagne-
tização automática. Este recurso é importante para evitar que os 
detritos de ferro contaminem o novo rolamento.
Infelizmente, nem todas as fábricas de papel têm aquecedores de 
indução. Eu ainda visito algumas que aquecem os rolamentos em 
banhos de óleo, como nos velhos tempos. Eu nunca recomendaria este 
processo, já que existem muitas desvantagens. Para começar, ele é 
muito lento e impreciso. Além disso, existem preocupações de saúde e 
segurança. Há também um risco de contaminação dos novos 
rolamentos com o óleo antigo e sujo.
As pessoas sem acesso a aquecedores de indução muitas vezes me 
perguntam como ajustar o acionamento. Com as temperaturas do 
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anel interior do rolamento e do assento do rolamento é possível 
calcular o aumento do encaixe de aperto necessário para compensar a 
diferença. Considere um anel interior do rolamento de diâmetro com 
furo de 400 mm a 20°C e um eixo a 60°C, ou seja, uma diferença de 
temperatura de 40°C. O coeficiente de expansão térmica é de 1,05 
mm por metro a 100°C para ferro fundido e de 1,2 mm por metro a 
100°C para o aço. Enquanto o anel interno do rolamento é feito de 
aço, o cilindro ou o munhão de cilindro poderiam ser de aço ou ferro 
fundido. Para simplificar - e porque o anel interno vai começar a 
aquecer assim que estiver em contato com o assento quente - vamos 
usar 1 mm por metro a 100°C. Neste caso, há uma necessidade de 
acionar ainda mais o rolamento, de modo a que ele assente sobre um 
diâmetro maior, o que dá um encaixe apertado, que irá diminuir 
quando o anel interno e o munhão atingirem a mesma temperatura. A 
questão é: até quanto?
Com um coeficiente de expansão térmica tomado como 1 mm por 
metro a 100°C, uma diferença de temperatura de 40°C e um 
diâmetro de 0,4 metros, temos 0,16 mm de excesso de diâmetro. Se 
o rolamento for uma variante do furo K - que é um com furo cônico 
1:12 - o incremento axial deverá ser de 0,16 ™ 12 = 1,92 mm. Para 
as variantes K30 com furos cônicos de 1:30, o aumento axial adicional 
deverá ser de 0,16 ™ 30 = 4,8 mm. Eles parecem grandes em 
comparação com os valores recomendados normais, não é?
Um 23180 CAK/C4W33 montado em um cilindro Yankee com um 
furo de munhão de 200 mm tem acionamento axial utilizando o 
Método SKF de acionamento de 2,6 mm († figura 2 e a 3ª edição 
das Práticas de Papel e Celulose da SKF). Usar o método de cálculo no 
parágrafo anterior exigiria um acionamento axial adicional de 2 mm. 
Isso deve levantar a questão para saber se o rolamento pode suportar 

isso sem quebrar o anel interno. A resposta é sim, neste caso 
específico.
Assim que um rolamento entra em contato com um assento quente, a 
diferença de temperatura entre os dois reduz rapidamente antes de 
desacelerar gradualmente, conforme as temperaturas se equalizam. É 
possível medir as temperaturas internas e do munhão durante a 
montagem e ajustar o acionamento axial. Posso recomendar uma 
regra geral fácil, sobre como deslocar a metade do valor calculado? Fiz 
isso uma vez para economizar tempo, mas não é muito recomendável.
Para aqueles que utilizam os calibradores de folga que querem saber 
quanto mais  redução da folga se faz necessária para compensar a 
diferença de temperatura entre um rolamento e seu assento, eu 
aconselho a utilização do software de acionamento SKF  e selecionar 
"Outros" na seção de redução de folga. O valor da redução da folga ∆r 
deve ser alterado até que o valor Ss do acionamento seja igual ao 
valor do acionamento normal mais o acionamento adicional devido à 
diferença de temperatura entre o rolamento e seu assento. Para 
aqueles que pensam que isso é muito complicado e/ou impreciso, eu 
posso recomendar a compra de aquecedores de indução da SKF e 
ajustar o encaixe do rolamento em seu assento conforme você faz 
quando a máquina está fria e os assentos dos rolamentos e do eixo 
estão na mesma temperatura.

Fig. 2 Captura de tela do cálculo 
do software de acionamento SKF 
para um 23180 CCK/C4W33 
montado em um munhão cônico 
(como na maioria dos cilindros 
Yankee modernos).
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2. Verificação da folga interna 
radial em rolamentos toroidais 
CARB
Eu mostrei na edição 1 das Práticas de Papel e Celulose da SKF que 
não é fácil verificar a folga radial de um rolamento autocompensador 
de rolos. Eu também mencionei que é mais difícil para rolamentos 
toroidais CARB e afirmei que "nós não recomendamos que o método 
do calibrador de folga deva ser utilizado na montagem de um 
rolamento de rolos toroidais CARB, a menos que o instalador seja bem 
treinado e muito experiente." Deixe-me explicar o porquê.
Tal como para um rolamento autocompensador de rolos, os rolos em 
um rolamento toroidal CARB devem estar na sua posição de equilíbrio, 
como se estivessem em rotação sob a carga. Com um rolamento 
autocompensador de rolos, um anel deve ser girado e, para alcançar a 
posição aproximada de equilíbrio (se os próprios rolos não puderem 
encontrá-la), você deve, simultaneamente, empurrar ligeiramente dois 
rolos vizinhos, um de cada fileira, contra o anel guia flutuante. Em 
contraste, um rolamento toroidal CARB tem uma fileira de rolos, 
nenhum anel guia e se move em várias direções para acomodar o 
desalinhamento e o deslocamento axial. Isto faz com que seja difícil 
encontrar a posição de equilíbrio do rolo. Uma vez que você acredita 
que os rolos estejam centrados, e os anéis interno e externo alinhados, 
você verificará  a folga radial com um calibrador de folga. Provavel-
mente você vai encontrar, como a maioria das pessoas, uma folga 

bem menor.
Eu tenho um rolamento toroidal CARB C 3040 no meu escritório e 
gosto de desafiar os colegas e visitantes para tentar encontrar a folga 
interna real com um calibrador de folga. Até agora, ninguém conse-
guiu encontrar. Isto não acontece, como alguns acreditam, pelo fato 
dos anéis não estarem alinhados com precisão suficiente (uma vez que 
o deslocamento axial do anel interno em relação ao anel exterior reduz 
a folga). A relação entre a folga radial e o deslocamento axial de um 
anel em relação ao outro pode ser vista na figura 3.
Note que a curva entre as zonas I e II na figura 3 representa o limite 
entre estar com folga e sem folga. Como você pode ver, uma folga 
radial de 0,082 milímetros, sem qualquer deslocamento axial entre os 
anéis interno e externo, permite um deslocamento axial de um anel 
em relação ao outro de 8,20 mm, antes que haja uma folga. Se, nas 
mesmas condições, a folga radial era de 0,328 mm, o deslocamento 
axial permitido seria de 16,40 mm.
Se houver uma folga radial de 0,328 mm sem deslocamento axial e 
houver 8,20 mm de deslocamento axial de um anel em relação ao 
outro, a folga radial remanescente seria de 0,328 – 0,082 = 0,246 
mm. Uma pequena folga radial pode proporcionar um grande 
deslocamento axial possível († figuras 4 e 5). Note que um pequeno 
deslocamento axial (± 2 mm para C 3040) em torno da posição zero 
do deslocamento axial proporciona pouquíssima redução da folga. 
Portanto, se os dois anéis do rolamento estiverem alinhados por 
“olhômetro”, já é o suficiente.

Folga radial,
      mm

Deslocamento axial mm

I Faixa de operação com folga operacional
II Possível faixa de operação onde o rolamento terá pré-carga, e o atrito pode aumentar 

em até 50%, mas onde ainda será alcançada a vida útil do rolamento L10

Fig. 3 Relação entre a 
folga radial e o 
deslocamento axial 
para um rolamento 
toroidal CARB C 3040.
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O importante é a posição axial dos rolos no rolamento (ver figura 6, 
que explica isso melhor do que as palavras).
Um pequeno deslocamento axial do rolo afastado da sua posição de 
equilíbrio central vai alterar a folga ao longo do perfil do rolo. Se a 
folga for medida com um calibrador de folga e você tentar passá-lo no 
meio do rolo você vai encontrar uma folga menor do que existe. Para 
se aproximar da verdadeira folga, você precisa mover o rolo para trás 
e para frente com os dedos enquanto você tenta passar o calibre de 
folga entre o rolo e o anel sem forçá-lo. Você vai notar que, inicial-
mente, ele não quer passar, e então, de repente, ele passa com 
facilidade. Você pode então pegar um calibrador de folga mais grosso e 
repetir o mesmo processo até que ele passe com um pequeno atrito.
O verdadeiro problema é que a maioria dos trabalhadores não têm 
experiência suficiente de verificar a folga radial dos rolamentos 
toroidais CARB com calibradores de folga. Isto pode ser problemático 
quando se for montar pequenos rolamentos em um assento cônico 
sem uma porca hidráulica, uma vez que apertar a porca de segurança 
para empurrar o rolamento ao longo do assento fará com que os 
elementos de rolamento se movam, e é preciso mais experiência para 
recolocar as peças CARB na posição do que para um rolamento 
autocompensador de rolos. Como resultado, muitos rolamentos 
toroidais CARB s pequenos são montados ou muito apertados ou 
muito soltos. Além disso, se a folga após a montagem for verificada 
por um outro trabalhador, a minha experiência é que ele vai, invaria-
velmente, acreditar que há uma folga menor do que existe na 
realidade.
Para ser franco, a melhor maneira de evitar os problemas que eu 
descrevi é montar os rolamentos toroidais CARB utilizando o Método 
de acionamento SKF  ou, se o rolamento for grande o suficiente, com 
o SensorMount da SKF. Se não houver espaço para usar uma porca 
hidráulica, como é frequentemente o caso com alguns ventiladores, 
use o método do ângulo de rotação da porca assim como você faria 
para um rolamento de esferas com autoalinhamento.

Fig. 4 Anéis internos e externos alinhados, rolo na posição de equilíbrio 
e folga radial limitada. Note que a escala está em cm.

Fig. 5 Com a folga radial mostrada na figura 4, o possível deslocamento 
axial de um anel em relação ao outro é importante. Note que, sob 
certas condições de funcionamento, a distribuição de carga ao longo do 
perfil do rolo permite que parte do rolo rode fora do canal adutor, como 
mostrado.

Fig. 6 O deslocamento axial do rolo gera folgas irregulares ao longo do 
comprimento do rolo.
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Para reiterar, eu não recomendo a montagem de um rolamento toroidal 
CARB com o método do calibrador de folga, a menos que você seja 
experiente. Você pode treinar, tentando encontrar a folga real em uma 
peça CARB de tamanho médio. Como? Na verdade é muito simples. Você 
precisa de uma régua ou de um paquímetro com nônio e um compasso 
com calibração Vernier ou outra ferramenta para medir o deslocamento 
relativo entre os anéis interno e externo († figuras 7 e 8).
As medições devem ser feitas em pelo menos quatro posições que estão a 
90 ° uma da outra. Para minimizar o desalinhamento do anel interno 
contra o do anel externo, verifique se todas as faces de rolos são 
equidistantes a partir da borda do anel externo. Isto não é tão fácil, uma 
vez que os rolos de suporte do anel interno não se movem ao mesmo 
tempo em que os outros quando você puxa o anel interno axialmente. Se 
o rolamento ficar bloqueado em uma posição, não empurre o anel interno 
de volta. Basta girar o anel interno († figura 9).
Uma vez que todas as medidas foram feitas, calcule a média. No caso do 
meu rolamento toroidal CARB C 3040, a média foi de 13,8 mm. No 
catálogo de rolamentos de rolo da SKF (número de publicação 10 000), 
existem equações para a relação entre o deslocamento axial e a radial 
folga quando os anéis interno e externo estão alinhados.







deslocamento axial máximo a partir de uma posição central, 
correspondendo a uma determinada redução da folga radial (mm)
redução de folga radial, como resultado de um deslocamento 
axial a partir da posição descentralizada (mm)

fator de funcionamento da folga que pode ser encontrado 
nas tabelas de produtos no catálogo.

A folga radial do rolamento real será então de 0,220 mm.
Agora você pode treinar para medir a folga do rolamento com um 
calibrador de folga. Desafie os seus colegas para medir a folga e 
aposte que eles vão encontrar um valor abaixo de 0,220 mm. Eu 
apostaria entre 0,140 e 0,190 mm.

Fig. 7 Utilizando uma régua e um compasso com calibração Vernier 
para medir a compensação axial I do anel interno contra o anel externo.

Fig. 8 Utilizando uma régua e um compasso de calibração Vernier para 
medir a compensação axial II do anel interno contra o anel externo.

Fig. 9 Girando o anel interno para liberar um rolamento bloqueado pelo 
excesso de deslocamento axial.



 

Atenciosamente,
Philippe Gachet

Consultor técnico sênior
Philippe.gachet@skf.com
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3. Aumento de acionamento para 
compensar o desgaste e/ou o au-
mento da classe da folga
Às vezes, por várias razões, um rolamento com uma classe de folga maior 
do que a desejada tem de ser montado por exemplo C4 em vez do C3. 
Nesses casos, muitas vezes me perguntam se é possível posicionar o 
rolamento mais para cima em seu assento cônico para reduzir a folga radial.
Minha recomendação normal é não aumentar o acionamento. A razão é que 
ele vai aumentar a tensão circular no anel interior e a vida útil do rolamento 
pode ser reduzida já que microfissuras causadas por fadiga e o dano na 
superfície irão se propagar mais rapidamente. Em casos extremos, isso vai 
aumentar o risco de ruptura do anel. Dito isto, lembre-se que:

1 Não pode haver um pequeno aumento da folga em comparação com a 
classe de folga original recomendada, por exemplo, o 23152 
CCK/C3W33 tem uma folga radial desmontada entre 0,300 e 0,390 
mm, enquanto um 23152 CCK/C4W33 tem uma folga radial 
desmontada entre 0,390 e 0,490 mm. Assim, se um 23152 
CCK/C4W33 tiver uma folga radial antes da montagem de 0,410, ou 
seja, apenas 0,020 mm acima da faixa da classe de folga C3, apenas 
um pequeno aumento do acionamento é necessário para fazê-lo 
funcionar como um rolamento de classe de folga C3. Os cálculos 
podem ser feitos para estimar o aumento de stress no aro, causado 
pelo aumento da redução da folga radial.

2 Para uma determinada carga radial, quanto maior a folga no 
rolamento, maior será a carga no rolo mais carregado e a duração da 
fadiga será reduzida (ver a 2ª edição das Práticas de Papel e Celulose 
da SKF). Há um equilíbrio a ser atingido entre o aumento da tensão 
circular, o que reduz a vida ao se impulsionar o anel com mais 
intensidade, e a redução da folga, que dá uma melhor distribuição de 
carga sobre os rolos de rolamento e uma vida mais longa.

3 Muitos outros rolamentos autocompensadores de rolos dos fabricantes 
são feitos de aço martensítico padrão, tratado termicamente. Em 
contraste, os rolamentos autocompensadores de rolos da SKF e os 
rolamentos toroidais CARB são feitos principalmente de aço bainítico 
tratado termicamente. Enquanto os aços martensíticos tem tensão 
circular de tração perto da superfície, os aços bainíticos tem tensão 
circular compressiva. Aqueles que recebem têmpera de endurecimento 
superficial também têm tensão circular compressiva. Isto lhes permite 
suportar maior tensão circular, resultante do aumento do acionamento.

4 Ajustar o acionamento com o método de montagem do calibrador de 
folga não é muito preciso e pode levar a uma ampla disseminação de 
valores resultantes do ajuste. Existe o risco de ajustes muito apertados. 
Isto pode ser evitado usando o Método de acionamento SKF  ou o 
método ainda mais preciso do SKF SensorMount. Mais informações 
sobre esses dois métodos podem ser encontradas na 3ª edição das 
Práticas de Papel e Celulose da SKF.

5 Para algumas aplicações, tais como rolos de prensa de sucção, onde os 
rolamentos são montados em grandes munhões ocos e os furos do 
munhão encontram-se perto de 80% do seu diâmetro externo, o alto 
nível de acionamento é necessário para evitar o contato e a deforma-
ção entre o rolamento e o munhão. Geralmente, a redução da folga é 
de cerca de 0,065% do diâmetro do furo do rolamento (cf. os 0,050%, 
geralmente recomendados para aplicações de celulose e papel). Com 
métodos de montagem mais precisos, tais como o Método de 
acionamento SKF e o SKF SensorMount, podemos aceitar valores  
mais elevados de acionamento.

Concluindo, aumentar o acionamento para reduzir a folga radial num 
rolamento pode ter um efeito positivo sobre a sua vida útil. No entanto, o 
risco é que, se o método do calibrador de folga for usado e os pontos 
listados acima não forem considerados, a vida útil provavelmente será 
reduzida e as chances de ruptura do anel irão aumentar. É por estas 
razões que geralmente não aconselhamos um deslocamento maior do que 
o recomendado.

4. Verificar que os parafusos este-
jam apertados com o torque correto
Quando uma porca ou um parafuso é apertado, não é possível verificar 
que a mesma esteja no valor de torque correto sem desaparafusá-los 
e voltar a apertá-los nos valores corretos. Um erro comum é ajustar 
uma chave de torque para o valor recomendado, e verificar que a 
porca/parafuso não se move quando este valor é atingido. O erro é 
acreditar que foi apertado com um valor igual ou maior do que o 
recomendado.
Na realidade, a porca/parafuso pode ser inferior ao valor de torque 
recomendado, se forem verificados utilizando este método. Isto é 
porque o coeficiente de atrito nas roscas e na superfície de contato 
entre a cabeça da porca/parafuso e a sua superfície de apoio varia, 
dependendo de se está ou não está deslizando. Este é exatamente o 
mesmo fenômeno do  movimento axial, por efeito “stick-slip”, do 
rolamento autocompensador de rolos livre, que se desloca sob a 
expansão térmica do cilindro (ver página seis, 6ª edição das Práticas de 
Papel e Celulose da SKF).
O valor do torque de aperto é obtido quando há movimento, de modo 
que o coeficiente de atrito ao deslizar (Usl) deve ser levado em conta. 
Depois que a porca/parafuso for apertada e não se mover, um valor de 
torque maior do que o ajustado na chave será necessário para fazê-la 
girar novamente. Isto acontece porque o coeficiente de atrito quando 
há adesão (Uad) deve ser levado em conta e Usl , sendo menor do que 
Uad.
Finalmente, como lembrete, lembre-se de que o valor final de aperto 
real não depende apenas da precisão da chave de torque e do valor 
definido, mas também das condições da superfície (rugosidade, se há 
ou não há danos), do tipo de revestimento (se houver um) e a 
lubrificação da rosca e das superfícies de suporte da cabeça da 
porca/parafuso.
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