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O anel interno do rolamento utilizado para verificar a geometria do eixo na fotografia da capa das Práticas de Papel e Celulose da SKF Nº 11. Você pode ver 
que não é um rolamento SKF porque tem um flange central. Os rolamentos autocompensadores de rolos da SKF têm anéis de guia flutuantes.

Você deve se lembrar da fotografia da capa na edição anterior das 
Práticas de Papel e Celulose da SKF que mostrava um antigo colega 
meu verificando a geometria do mancal com azul da Prússia e um 
anel interno do rolamento autocompensador de rolos. Alguns 
leitores entraram em contato comigo para dizer que este não era 
um método muito preciso. Na realidade, a fotografia não mostrava 
o quadro completo. A zona de carga na pista do anel interno não era 
constante. Isso não é normal para um anel interno do rolamento 
montado em um mancal cilíndrico de secagem. Será que era um 
problema de qualidade do anel interno? Um problema de qualidade 
de eixo? Algo completamente diferente? Na próxima edição vou 
mostrar como nós determinamos o problema real usando azul da 
Prússia.

Voltando a esta edição das Práticas de Papel e Celulose da SKF, vamos 
examinar o aumento de velocidade na máquina de papel a partir de 
uma perspectiva de rolamento. Muitas vezes as os engenheiros da SKF 

recebem perguntas sobre isso, pois muitas fábricas precisam executar 
suas máquinas em velocidades mais rápidas do que a velocidade 
original do projeto. Assim sendo, nesta edição vou definir algumas 
diretrizes sobre o que olhar e como trabalhar com um fabricante de 
rolamentos em um projeto com aumento de velocidade da máquina.
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Aumento da velocidade da má-
quina de papel

As máquinas de papel, como você sabe, são criadas com um projeto 
de velocidades específicas e elas têm aumentado significativamente 
ao longo dos anos. Em 1964, quando publicamos os primeiros 
Rolamentos da SKF no manual de máquinas de papel, a maioria das 
máquinas estava funcionando abaixo de 500 m/min. Poucas 
máquinas de tecidos e máquinas de papel de jornal foram projeta-
das para 900 m/min ou mais, mas nenhuma máquina tinha 
quebrado a barreira de 1 000 m/min. Hoje, 50 anos depois, as 
velocidades dobraram com algumas máquinas projetadas para 
funcionar a mais de 2 000 m/min e máquinas mais antigas muitas 
vezes precisam operar com velocidades bem acima das originais do 
projeto.

Várias vezes por ano sou convidado a dar conselhos sobre o aumento 
de velocidade da máquina. Nos dias de hoje, isto está principalmente 
ajudando os colegas da SKF a lidar com os pedidos de seus clientes de 
fábricas de papel. No passado, não era incomum ser mostrada uma 
máquina de papel antiga e perguntar se ela poderia operar em altas 
velocidades. Em uma ocasião memorável, me passaram a velocidade 
da máquina e uma lista de rolamentos (sem as dimensões de diâmetro 
do rolo) e me pediram para comentar sobre o aumento da velocidade 
da máquina em uma semana.
Depois de quase um quarto de século de trabalho com engenharia de 
aplicação para a indústria do papel, cheguei à conclusão que:
• As pessoas tendem a se concentrar apenas na velocidade de rotação 

do rolamento. Elas parecem ter possíveis problemas com as forças 
centrífugas adicionais, criando mais tensão mecânica nos compo-
nentes de rolamento que são levados em conta. Elas fazem 
perguntas como "Este rolamento de rolo de prensa sólida que agora 
está rodando a 250 r/min aguenta rodar a 280 r/min?"

• Há várias máquinas de papel diferentes com diferentes configura-
ções e diferentes atualizações que não é possível dar conselhos 
significativos sobre o aumento da velocidade sem algum trabalho. 
As condições de operação de cada rolamento precisam ser 
verificadas. Deve ser realizado um estudo em três fases:
1 As informações técnicas são recolhidas e a quantidade de horas 

de trabalho de engenharia é estimada.
2 Respostas são encontradas sobre se a máquina pode ou não 

pode ser acelerada sem modificação. A quantidade de tempo 
necessário para esta fase pode variar muito. Algumas máquinas 
podem demorar no mínimo oito horas. Outras podem precisar 
de mais de 300 horas de trabalho.

3 É realizado um estudo detalhado sobre as modificações 
necessárias para os mancais de rolamentos, sistemas de 
lubrificação, etc.

Eu vou dar mais detalhes e explicações sobre tudo isso no restante 
desse informativo.
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1. A condição do rolamento em funcionamento se 
altera devido ao aumento da velocidade da máquina

Quando a velocidade da máquina de papel aumenta, outras coisas também 
mudam. A tensão na tela e no feltro, por exemplo, também aumenta. Em 
casos extremos, principalmente na seção de formação, a tensão aumenta 
tanto que os rolos se curvam e podem ocorrer falhas no rolo por fratura de 
fadiga. Note, contudo, que aumentar a tensão na tela e no feltro nem sempre 
aumenta as cargas nos rolamentos. Isto também pode diminuir a carga († 
figura 1).
Isso também pode acontecer com rolos de prensa († figura 2). Com o 
aumento da velocidade, o papel passa menos tempo no nip e a maneira mais 
fácil de manter o desaguamento sem mudar a prensa é aumentar a carga do 
nip. A carga do nip será no sentido oposto ao peso do rolo superior (rolo C) de 

modo que aumentar a carga do nip irá reduzir a carga nos rolamentos que 
suportam o rolo superior, se o seu peso for maior do que a carga do nip.
Também pode haver um problema com os rolos de sucção. Tal como 
acontece com os rolos de pressão, o tempo de retenção é reduzido de modo 
que a sucção é frequentemente aumentada para remover a mesma 
quantidade de água. É claro que o aumento da sucção também afeta o 
cilindro do rolo de sucção e a posição da caixa de sucção vai ditar se a carga 
nos rolamentos de suporte aumenta ou diminui († figura 3). No caso de 
rolos de prensa de sucção, deve ser levada em conta a carga de nip e de 
sucção.
Aumentar a velocidade da máquina também significa que o papel está na 
seção de secagem por um tempo mais curto. Em vez de estender a seção 
adicionando mais cilindros de secagem, as fábricas muitas vezes simples-
mente aumentam a temperatura do vapor. Isto pode causar problemas.

Fig. 1 A tensão superior no 
feltro aumenta as cargas nos 
rolamentos de rolo A, mas pode 
diminuir as cargas nos 
rolamentos de rolo B.

Fig. 2 Se o peso do rolo de C é 
maior do que a carga do nip, o 
aumento da carga do nip irá 
reduzir a carga nos rolamentos.

Fig. 3 A carga nos rolamentos 
do rolo de sucção pode 
aumentar ou diminuir depen-
dendo da posição da caixa de 
sucção.



Fig. 4 O mancal do balancim em uma máquina de papel antiga. 

4

Me lembro de um caso com uma antiga máquina de kraft da Beloit. Ela 
tinha mancais não isolados do cilindro de secagem, rolamentos de folga 
da classe C3 e deve ter sido projetada para temperaturas de vapor não 
superiores a 130°C. A fábrica me perguntou se elas poderiam manter o 
mesmo fluxo de óleo se a temperatura do vapor fosse aumentada para 
170°C após um projeto de aumento de velocidade. Eu disse a eles que 
elas poderiam fazer isso se eles isolassem os mancais e montassem os 
rolamentos de folga da classe C4. Simplesmente não foi possível 
atender às recomendações de lubrificação da SKF (veja Práticas de 
Papel e Celulose da SKF Nº 7) sem isolamento do mancal. Nem 
mesmo ao substituir o óleo de ISO VG 220 para ISO VG 460 e 
aumentar o fluxo de óleo. Além do mais, a fábrica foi incapaz de 
aumentar o fluxo sem alterar o sistema de óleo circulante e o desenho 
dos mancais de rolamentos utilizados. Eventualmente, depois de muita 
discussão, o gerente de manutenção convenceu seus colegas para 
adicionarem uma seção de secagem de segunda mão de outra fábrica. 
Na maioria das vezes, as fábricas só aumentam a temperatura do 
vapor e a vida útil do rolamento do cilindro de secagem diminui.
Os cilindros e os rolos da máquina de papel são geralmente equilibra-
dos para a velocidade máxima que foi projetada. Acelerá-los além de 
sua velocidade original pode levar a vibrações de modo que devem ser 
reequilibrados para o aumento da velocidade. Se isso não for feito, 
pode haver problemas especialmente em seções de secagem com 
mancais de rolamento montados nos balancins (veja Práticas de Papel 
e Celulose da SKF Nº7). O problema é que os mancais frontais de 
rolamento nos balancins não amortecem as vibrações († figura 4). 
Normalmente o primeiro problema notado será o aumento do desgaste 
do balancim. Refazer o mancal para um mancal fixo († figura 5) e 
substituir um rolamento de rolo toroidal CARB pode ser suficiente para 
resolver o problema, mas de qualquer maneira é recomendável 
equilibrar os cilindros.

Fig. 5 A base do mancal foi feita para remover os balancins e aceitar bases 
personalizadas. A entrada e a saída de óleo também são modificadas.



 d+D
A = n ™ —
 2

A = n ™ D

n: velocidade de rotação em r/min
d: diâmetro do furo do rolamento, em mm
D: diâmetro externo do rolamento em mm
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2. Limites de velocidade do rolamento (para 
rolamento autocompensador de rolos e rola-
mentos de rolos toroidais CARB sem vedações)

As perguntas que normalmente são feitas são relacionadas à quais 
velocidades os rolamentos podem operar e se os rolamentos existentes 
podem tolerar aumentos de velocidade da máquina. Algumas pessoas 
só iriam abrir um catálogo e concluir que os rolamentos podem operar 
até a velocidade-limite indicada. Isso está errado.
A velocidade-limite não é o limite máximo de velocidade. Considere o 
exemplo de um rolamento de rolo de prensa 232/500 CAK/C084W33. 
Ele tem um furo de 500 mm, pesa cerca de uma tonelada e tem uma 
velocidade-limite de 500 r/min. No entanto, esses rolamentos foram 
executados em nossos equipamentos de teste a 960 r/min e poderiam 
ter sido executados ainda mais rápidos.
Alguns rolamentos instalados nos rolos de prensa de compensadores 
de deflexão modernos funcionam perto ou acima da velocidade-limite 
conforme o anel externo gira. Nesses casos, os conjuntos de rolos 
funcionam mais rápido do que se o anel interno estivesse girando.
Velocidades-limite levam em consideração a força da gaiola, o risco de 
manchas, a vibração e a experiência de campo. Os valores da velocida-
de-limite nas tabelas de produtos são recomendações práticas para 
aplicações gerais e eles são bem conservadores para dar uma margem 
de segurança.
Se você for executar seus rolamentos próximo ou acima da velocidade-
-limite, eu recomendo um assento direto no eixo, tolerâncias mais 
estreitas de funcionamento e lubrificação por óleo circulante. Não tente 
fazer isso com rolamentos em buchas de fixação ou com lubrificação 
com graxa.
Qual é então o limite de velocidade operacional real? Isso depende, de 
fato, sobre a forma como o calor criado pelo atrito do rolamento 
interno pode ser dissipado e os valores totais de funcionamento do 
rolamento e dos componentes circundantes por exemplo, mancal, eixo, 
manga, etc.
À primeira vista, as equações parecem fáceis:
• Perda de potência (W) = 0,105 ™ atrito total do rolamento interno 

(Nm) ™ velocidade de rotação (r/min)
• Aumento de temperatura do rolamento (°C) = Perda de potência 

(W) / Fator de resfriamento (W/°C)

A parte difícil é calcular o fator de resfriamento. Isso depende do 
mancal, do eixo, da geometria e do material da fundação, da tempera-
tura do ar ambiente e do método de lubrificação.
O catálogo de rolamentos da SKF irá ajudá-lo a determinar se você 
está ou não está do lado seguro.
Há uma outra velocidade indicada no catálogo de rolamentos - a 
velocidade de referência. Este é um limite de velocidade térmico onde o 
equilíbrio é alcançado entre o calor criado por um rolamento e o calor 
dissipado sob certas condições de temperatura, carga e lubrificação (ver 
norma ISO 15312:2003), por exemplo, o aumento da temperatura do 
rolamento de 50°C acima de 20°C da temperatura do ambiente. A 
velocidade de referência e a limitação podem ser bastante diferentes, 
por exemplo, um rolamento autocompensador de rolos 231/750, 
pesando 1,7 toneladas, tem um limite de velocidade de 430 r/min e 
uma velocidade de referência de 220 r/min.

É claro que as condições reais de funcionamento do rolamento nem 
sempre correspondem à norma ISSO, portanto há fatores de ajuste 
para a viscosidade da carga e do lubrificante. A velocidade de 
referência multiplicada pelos fatores de ajuste dá uma velocidade de 
referência ajustada. Isto é muito importante, uma vez que dá ao 
engenheiro da SKF uma indicação de que, sem realizar cálculos do 
fator de resfriamento, abaixo dessa velocidade há resfriamento 
suficiente para dissipar o calor, sem a necessidade de óleo circulante 
ou de outros sistemas de refrigeração. Claro, se ele precisar fazer um 
cálculo da temperatura do rolamento, ele precisaria calcular os fatores 
de resfriamento.
O já mencionado 231/750 montado em um rolo de prensa, lubrificado 
com um óleo ISO VG 150 com uma carga radial de 2,8 MN teria uma 
velocidade de referência ajustado de 66 r/min durante a inicialização 
(quando o óleo e o rolamento ainda estavam frios) e 94 r/min durante 
as condições de funcionamento em estado estacionário.
A velocidade de referência ajustada é um limite? Não, não é. Na 
aplicação real o rolamento gira a 280 r/min. Isto é possível porque um 
sistema de lubrificação de óleo circulante dissipa o calor criado pelo 
rolamento. Se houve banho de óleo de lubrificação em vez disso, seria 
muito perigoso ser executado duas vezes ou mais na velocidade de 
referência ajustada, pois o rolamento criaria mais calor do que poderia 
ser removido. Você pode encontrar mais informações sobre isto nas 
páginas 118 a 128 do catálogo de Rolamentos da SKF (publicação 
número 10 000).
Se a aplicação estiver lubrificada com graxa, o fator de velocidade A 
deve ser calculado. Isto dá uma ideia da velocidade periférica dos rolos. 
Para aplicações com rotação do anel interno, use a equação abaixo.

Para aplicações com rotação do anel externo, como rolos de sucção 
antigos lubrificados com graxa, use a equação abaixo como uma 
estimativa aproximada. Para um cálculo mais preciso, seria necessário 
ter informações da geometria interna do rolamento, como o ângulo de 
contato e o diâmetro do rolo.

Compare isso com os valores indicados na tabela 5, na página 257 do 
catálogo de Rolamentos da SKF. Ele fornece os limites recomendados 
para o fator A com lubrificação com graxa. Estes limites não são 
absolutos, mas a minha experiência me leva a recomendar que você 
os siga. Com a relubrificação manual, é muito fácil ter excesso de 
graxa e acabar tendo um sobreaquecimento.
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Fig. 6 Variantes recomendadas do rolamento por velocidade. 

Nota: C08 e VQ424 não são apenas para fins de velocidade, mas também para os requisitos de funcionamento do cilindro e requisitos
de funcionamento de retificação
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Está começando a ter uma dor de cabeça? Vamos torná-lo simples 
com um desenho († figura 6).
A velocidade muito baixa não é uma situação fácil, já que os rolamentos 
não giram rápido o suficiente para construir uma película de óleo entre 
os rolos e as pistas. Nestes casos, os óleos de elevada viscosidade são 
necessários com aditivos anti-desgaste ou EP. Note que esta situação 
também pode ocorrer a velocidades mais elevadas se a temperatura de 
funcionamento estiver muito alta e a viscosidade do lubrificante muito 
baixa. Às vezes isto é visto em cilindros aquecidos com mancais não 
isolados.
Com lubrificação com graxa e velocidades muito baixas, os rolamentos 
não podem aquecer até uma temperatura suficiente para que o 
lubrificante purgue bastante óleo. Tenha cuidado ao lubrificar os rolos 
de feltro na parte inferior da seção de secagem com graxa de alta 
temperatura, pois ali talvez não haja óleo suficiente sendo purgado com 
as temperaturas de operação.
Velocidades inferiores à velocidade de referência ajustada são mais 
fáceis para os engenheiros de aplicação, pois muitas vezes as indicações 
fornecidas no catálogo de Rolamentos da SKF podem ser usadas. Me 
lembro de ser perguntado por um cliente se os seus rolamentos de 
rolos de feltro ainda podiam ser lubrificados com graxa depois de um 
projeto de aumento de velocidade, pois ele estava relutante em gastar 
mais dinheiro com a conversão para um sistema de lubrificação a óleo. 
Depois de descobrir que a graxa que ele estava usando e a carga nos 
rolamentos, demorou menos de cinco minutos para fazer o cálculo 
manual usando o catálogo. Descobriu-se que o aumento da velocidade 
ainda estaria sob a velocidade de referência ajustada e o fator A estava 

abaixo do limite recomendado. Depois disso, eu disse que ele poderia 
ficar com a lubrificação com graxa, mas que nós precisaríamos dar 
uma olhada na carga mínima. Vou explicar porque mais tarde.
Acima da referência de velocidade ajustada as coisas começam a ficar 
complicadas. Você precisa pensar cuidadosamente sobre a permuta de 
calor. Se o rolamento for relubrificado manualmente com graxa e se a 
velocidade for superior à velocidade de referência ajustada, pode ser 
necessário um sistema centralizado de graxa ou um sistema de óleo 
circulante. Acima de uma determinada velocidade, a lubrificação a óleo 
é a única opção. Além disso, a classe de folga do rolamento pode 
precisar ser aumentada. Como o catálogo de Rolamentos da SKF não 
contém todas as informações necessárias para tomar essa decisão, 
você precisa de um engenheiro da SKF com acesso ao software 
especializado para aconselhá-lo.
Perto e acima da velocidade de referência, você não tem que 
considerar apenas a classe da folga, a lubrificação e a evacuação do 
calor, você também precisa olhar para as tolerâncias de funcionamen-
to dos rolamentos e de outros componentes rotativos, por exemplo, o 
eixo ou o cilindro. Os rolamentos devem ser montados diretamente 
em assentos cilíndricos ou cônicos, ao invés de em buchas de fixação 
ou de desmontagem. O assento do rolamento também deve ser 
fabricado com tolerâncias mais apertadas. Por razões de circularidade 
e linearidade, são recomendados dois graus IT que são melhores do 
que as tolerâncias dimensionais especificadas. Os rolamentos com 
redução das tolerâncias de funcionamento devem ser montados. 
Apesar dos rolamentos padrão da SKF terem menor funcionamento 
que a norma ISO, muitas vezes eu recomendo rolamentos com um 

Velocidade 
de referência 

ajustada

Velocidade 
de referência

Limite de 
velocidade

Pense duas vezes sobre a folgado rolamento e
a transferência de calor e a precisão geral

sufixo C08, VQ424 ou VA460 († tabela 1). Minha recomendação é 
baseada na aplicação e na velocidade específicas, por isso às vezes vou 
sugerir rolamentos padrão da SKF. Note que para os rolamentos 
lubrificados a graxa montados em buchas de fixação ou de desmonta-
gem, pode ser necessário mudar para um rolamento lubrificado a óleo 
com um sufixo especial montado em um novo assento cônico direto.
Na velocidade-limite, pois os rolamentos não serão executados em 
condições de laboratório, eu recomendo rolamentos VQ424 ou VA460 
e entrar em contato com um engenheiro de aplicação local da SKF.
Concluindo, o limite de velocidade operacional não depende do esforço 
mecânico devido à força centrífuga, mas principalmente em como o 
calor criado por atrito interno é dissipado. Dito isto, a classe interna da 
folga do rolamento e as tolerâncias de funcionamento também são 
importantes.



Rolamentos C08, VQ424 e VA460

•  Um sufixo C08 denota uma classe P5 de tolerância de funciona-
mento. O funcionamento circular radial é um quarto da classe da 
Norma ISO. Lembre-se que todos os rolamentos padrão da SKF 
com diâmetros de furo do anel interno inferior a 320 mm 
apresentam funcionamento P5, mesmo que não tenham um sufixo 
C08.

•  O VQ424 tem, além das características do C08, tolerâncias especiais 
na espessura da parede do anel. A Norma ISO abrange o desvio de 
precisão de giro máximo permitido enquanto o VQ424 também olha 
para o nível de desvio. Ele foi desenvolvido pela Valmet no início da 
década de 1990 para a retificação mais rápida e mais precisa dos 
rolos suportados pelos rolamentos († figura 7).

•  O VA460 é essencialmente um rolamento VQ424 modificado para 
resistir aos efeitos das forças centrífugas devido a velocidades muito 
altas.

Tabela 1
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Fig. 7 Uma retificadora de rolo com o rolo girando sobre seus principais rolamentos.

sufixo C08, VQ424 ou VA460 († tabela 1). Minha recomendação é 
baseada na aplicação e na velocidade específicas, por isso às vezes vou 
sugerir rolamentos padrão da SKF. Note que para os rolamentos 
lubrificados a graxa montados em buchas de fixação ou de desmonta-
gem, pode ser necessário mudar para um rolamento lubrificado a óleo 
com um sufixo especial montado em um novo assento cônico direto.
Na velocidade-limite, pois os rolamentos não serão executados em 
condições de laboratório, eu recomendo rolamentos VQ424 ou VA460 
e entrar em contato com um engenheiro de aplicação local da SKF.
Concluindo, o limite de velocidade operacional não depende do esforço 
mecânico devido à força centrífuga, mas principalmente em como o 
calor criado por atrito interno é dissipado. Dito isto, a classe interna da 
folga do rolamento e as tolerâncias de funcionamento também são 
importantes.



 

Fig. 8 Deslizamento de rolo e o risco de manchas..
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Zona carregada

Zon
a carregada indefinida

Fig. 9 Marcas de sujeira na entrada da zona de carga de um rolamento 
de rolo  da prensa sólida.

3. Outros problemas relacionados com a veloci-
dade mais elevada

Existem outras coisas importantes a considerar quando a velocidade da 
máquina é aumentada. Vamos imaginar agora que as condições de 
funcionamento, como as cargas nos rolamentos, não mudam.

Quanto maior a velocidade, maior a diferença entre a temperatura do 
anel interno e externo e mais elevada a temperatura do rolo. O anel 
interno é geralmente mais quente do que o anel externo. Assim, a 
velocidade mais elevada significa aumento da redução da folga. Acima da 
velocidade de referência ajustada, é necessária uma classe maior de folga 
(ver página 5 das Práticas de Papel e Celulose da SKF Nº2). Ao se 
aproximar da velocidade-limite, pode ser necessário um aumento 
adicional na classe de folga. Além disso, a relação entre a folga de um 
rolamento desmontado e o tamanho do rolamento não é linear. Sendo 
assim, para rolamentos muito grandes - como os encontrados em rolos 
de prensa em máquinas modernas de alta velocidade - uma classe de 
folga mais alta da que seria selecionada para um rolamento de tamanho 
médio pode ser necessária.

Para rolar sem derrapar ou deslizar, um rolo precisa ser espremido 
entre o anel interno e o anel externo. O cilindro tem uma certa massa e, 
portanto, uma certa inércia dependente da velocidade de rotação que o 
deixa relutante em acelerar. Ao sair da zona carregada do rolamento, o 
rolo desacelera desde que haja atrito contra a gaiola e no lubrificante na 
zona descarregada. Quando ele entra novamente na zona carregada ele 
é espremido entre os anéis e forçado a acelerar. Se houver uma grande 
diferença entre a velocidade dos rolos nas zonas descarregadas e 
carregadas e se houver carga suficiente na zona carregada, ele irá 
acelerar mais lentamente do que o necessário e criar manchas na 
entrada da zona carregada († figuras 8 e 9).

O outro caso é quando a zona de carga tem grande quantidade de 
rolos muito leves ou quando a zona de carga não está bem definida 
devido ao peso do rolo ou do cilindro ser suportado pela carga de nip em 
vez dos rolamentos. Isto acontece em algumas prensas de rolos que 
compensam a deflexão conforme a carga radial é realizada por ambos os 
rolamentos de calços hidrostáticos e os rolamentos de rolos. Dependen-

do da pressão do óleo nos rolamentos de calços hidrostáticos, os 
rolamentos de rolos podem enfrentar uma situação de carga indefinida 
com a possibilidade de carga nula. À medida que a carga fica baixa, há 
um risco de que estes rolos não são sempre forçados a rolar a uma 
velocidade adequada. Os rolos deslizam, aceleram e desaceleram na 
zona de carga insuficientemente carregada ou na zona de carga 
indefinida († figuras 8 e 10). Note que isso também pode ser um 
problema para os rolamentos em alguns rolos de sucção, rolos de 
prensagem, calandra e - mais raramente - tela e rolos de feltro. 
Aumentar a velocidade da máquina também aumenta a velocidade do 
rolamento e a inércia do rolo que leva a um maior risco de sujeiras 
devido a problemas de baixa carga.
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Fig. 11 Corrosão por atrito no buraco de uma bucha de fixação de um 
rolamento do rolo de na seção de secagem devido a um ajuste mal 
apertado em relação à carga.

Fig. 10 Danos no anel interno de um rolamento de rolo de sucção devido 
à zona de carga indefinida após um aumento de velocidade e/ou um 
aumento de sucção a vácuo.

Para cada uma das velocidades há uma carga mínima que deve ser 
aplicada ao rolamento. Aumentar a velocidade da máquina sem alterar 
a carga pode levar a falha prematura se ela já estava perto do mínimo 
exigido para a velocidade original.

Além disso, o aumento da velocidade da máquina também pode 
fazê-la funcionar em uma de suas frequências naturais. Amplitude de 
alta vibração pode ocorrer. Eu nunca vi máquinas de papel quebrar, 
mas eu vi mancais do balancim cair dos balancins, balancins que têm 
um desgaste prematuro, facetas em cilindros ou rolos e aumento de 
papel rejeitado. Mas em outras aplicações, em outras indústrias, eu já vi 
falhas prematuras porque a graxa ficou menos espessa com a vibração 
e concretos que dão suporte a máquina quebrada.

Note que em num caso, após um melhoramento da máquina de 
papel, sem aumento da velocidade da máquina, a nova carga NIP em 
conjunção com a mudança de um diâmetro do rolo fez o rolo de 
prensagem funcionar próximo da sua frequência natural. Fui contatado 
uma vez que o cliente pensou que a causa fosse os rolamentos de rolos.

Fig. 10 Danos no anel interno de um rolamento de rolo de sucção 
devido à zona de carga indefinida após um aumento de velocidade e/ou 
um aumento de sucção a vácuo.

4. A influência da alteração de carga nos rola-
mentos

Conforme mencionado na seção 1, o aumenta da velocidade da 
máquina também leva a alterações de carga. As cargas podem 
aumentar ou diminuir nos rolos, dependendo da sua posição na 
máquina.

Quando a carga é reduzida, pode haver o risco de problemas de carga 
baixa, tal como explicado na seção 3. Estes problemas podem muitas 
vezes ser resolvidos utilizando rolamentos revestidos NoWear para 
evitar manchas ou através da redução do número de rolos, de modo 
que a pressão de contato por rolo é aumentada.

Quando a carga aumenta, há várias coisas a se considerar.
Um aumento de carga de 10% reduz em 30% o cálculo da vida 

nominal básica do L10h. Se a velocidade também aumentar, a vida 
nominal básica fica ainda mais reduzida. Felizmente, as classificações 
básicas de carga dinâmica do rolamento têm aumentado ao longo dos 
anos. Uma máquina que foi projetada no início dos anos 70 pode 
substituir os rolamentos de rolos de feltro SKF originais SKF 22314 
CK/W33 pelo atual SKF 22314 EK e aumentar a carga em 57% sem 
reduzir a vida nominal básica. Isso explica por que não há mais falhas 
por fadiga apesar do das tensões na tela e no rolo de feltro aumentar 
significativamente ao longo dos anos. Em alguns casos isolados, rolos 
projetados muitos anos atrás se quebram devido a fadiga antes de 
enfrentar problemas de fadiga intensa com os rolamentos.

Apesar dos aumentos das capacidades básicas de carga do rolamento, 
você ainda precisa de um ajuste mais apertado se você aumentar a 
carga. Altas pressões entre os rolos e as pistas criam deformação do 
anel e pode haver um micro movimento entre um anel e o seu assento. 
Isto cria a corrosão por atrito e também pode levar ao deslize e 
desgaste se o anel começar a girar em seu assento.

A Figura 11 mostra um rolamento rolo de feltro na seção de secagem 
montado em uma bucha de fixação. A fábrica tinha substituído o 
equipamento com acionamento silencioso para que os cilindros de 
secagem fossem impulsionados por alguns rolos de feltro através do 
feltro. A tensão no feltro aumentou e vida útil do rolamento caiu 
drasticamente. Descobriu-se que os rolamentos estavam trabalhando 
soltos em seus assentos e rodando junto com suas buchas de fixação 
criando um intenso desgaste. Isto pode levar a falhas desastrosas († 
figura 12). Outro problema pode ser a deformação de rotação do eixo 
que gera estresse e flexão alternados perto do assento do rolamento. 

Aumentar o acionamento do rolamento para mais do que a recomen-
dação geral e utilizar o método SKF Drive-up em vez do método do 
calibrador de folga aumentou a vida útil do rolamento.

Se as cargas nos rolamentos forem aumentadas, os procedimentos de 
encaixe e de montagem devem ser revistos. Esteja ciente de que se 
encaixes mais apertados forem usados, pode ser necessário o uso de 
um rolamento com uma classe de folga interna superior.

Se a carga for aumentada e a velocidade não for aumentada, a 
temperatura de funcionamento do rolamento ainda vai aumentar. A 
diferença de temperatura entre o anel interno do rolamento e o anel 
externo também irá aumentar. Nesses casos, pode ser necessária uma 
folga radial interna superior.

O aumento da carga pode deformar o mancal de rolamento, a 
estrutura da máquina e o eixo ou o rolo. Isto pode ter um efeito positivo 
ou negativo, dependendo de como a deformação altera a distribuição de 
carga nos rolamentos. Normalmente, os mancais da tela e do rolo de 
feltro são bastante rígidos em relação às cargas que eles enfrentam, 
mas este não é o caso de alguns mancais do rolamento do rolo de 
prensagem. Para eles, os cálculos FEM podem valer a pena durante um 
projeto com aumento de velocidade da máquina († figura 13).



5.  As 3 fases de um estudo
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Fig. 13 Cálculos SKF FEM que mostram a deformação do rolo sólido em uma prensa de sapata sob a carga de trabalho. Note que uma grande 
ampliação foi feita para visualizar as deformações de forma clara.

Fig. 12 O desgaste avançado com a rotação da bucha de fixação no eixo 
de um rolamento de rolo de feltro da seção de secagem. A alta 
temperatura relacionada reduziu a folga do rolamento, resultando em 
pré-carga descontrolada e, finalmente, emperramento.

Com base na minha experiência e para evitar as etapas que são 
muitas vezes esquecidas durante um aumento de velocidade da 
máquina, eu sempre recomendo um estudo de três fases: 
pré-estudo, análise, execução.

O pré-estudo da fase 1 é para verificar o quão difícil ela será. 
Será que vai exigir cálculos avançados ou apenas catalogar 
alguns, por exemplo. Alguns cálculos rápidos e básicos certamen-
te serão necessários nesta fase e será feita uma estimativa das 
horas de trabalho necessárias para a fase 2.

No mínimo, o engenheiro de aplicação da SKF terá as seguintes 
informações do seu cliente:
•  Um desenho do conjunto de rolamento, incluindo o mancal e o 

eixo. Note que um desenho detalhado do mancal e do eixo é 
recomendado e pode ser necessário para alguns cálculos.

•  Um desenho do rolo ou cilindro completos.
•  Carga mínima e máxima atual e futura para todas as posições. 

A direção e a posição das cargas deve ser marcada nos 
desenhos.

•  Rolamento de rotação atual e futuro em vez da velocidade da 
máquina para todas as posições.

•  Temperatura ambiente máxima e mínima para todas as 
posições.

•  Temperatura atual e futura de aquecimento do fluido para 
cilindros de secagem, Yankees e calandras juntamente com 
informações sobre o lubrificante existente, o sistema de 
lubrificação, o intervalo de relubrificação, os fluxos de óleo, etc.

•  O histórico da substituição dos rolamentos e eventuais falhas 
repetitivas do rolamento, pelo menos nos últimos cinco anos.

Coletar as informações técnicas acima, principalmente das 
cargas, é o que leva mais tempo. Pode ser necessário várias 
semanas ou mesmo meses para coletá-las corretamente. Muitas 
vezes, devido à falta de informações, o engenheiro de aplicação da 
SKF tem que fazer suposições sobre as condições de funciona-
mento. Isto deve sempre ser discutido e acordado com o cliente.

No final do pré-estudo é feita uma estimativa das horas de 
trabalho necessárias para a fase 2. Não é feita nenhuma 
recomendação técnica conforme seja necessário o acordo do 
cliente para realizar a análise necessária para fazer as recomen-
dações significativas.

Assumindo que há um acordo com o cliente para seguir adiante, 
o engenheiro da SKF vai fazer mais cálculos e análises na fase 2. 
Durante esta fase, as modificações necessárias para os rolamen-
tos, os mancais, os procedimentos de montagem e/ou de 
lubrificação, etc., serão abordadas. Em alguns casos, não são 
necessárias modificações.



 

Atenciosamente,
Philippe Gachet

Consultor técnico sênior
Philippe.gachet@skf.com

No final da fase 2, o cliente receberá informações e recomen-
dações técnicas sobre se os cálculos FEM, o trabalho especial do 
projeto do mancal e/ou os novos sistemas de lubrificação são 
necessários. Por exemplo, o engenheiro da SKF poderia:

1  Aconselhar que os rolamentos de rolo toroidal CARB em vez 
de rolamentos de rolos devem ser usados nos cilindros de 
secagem sem localização

2  Especificar a designação recomendada do rolamento e a vida 
nominal do rolamento SKF

3  Esboçar a viscosidade do óleo e o fluxo de óleo exigidos mais 
os requisitos de isolamento do munhão 

4  Propor que o mancal existente deve ser modificado para 
aceitar CARB ou que um novo mancal deve ser usado

5  Indicar as consequências se algumas recomendações não 
foram adotadas, por exemplo, manter um sistema de 
circulação de óleo antigo com limitado fluxo de óleo e filtração 
fraca

6  Recomendar novo procedimento de montagem e/ou novos 
ajustes (caso necessário)

Note que qualquer trabalho necessário no projeto do mancal, 
do isolamento do munhão ou do sistema de lubrificação por óleo 
circulante pode ser feito na fase 3.

Os resultados da fase de análise são apresentados ao cliente. 
Muitas vezes isso leva a várias perguntas "E se?". Isso é normal, 
pois ele precisa entender e equilibrar os benefícios da proposta 
contra o investimento necessário. A fase termina com uma 
decisão do cliente sobre a possibilidade de avançar a terceira 
fase.

Na fase 3, a fase de execução, é realizado qualquer trabalho de 

modificação do projeto. Isso pode incluir coisas como mancais 
especiais, projetar em novos sistemas de lubrificação e modificar 
conjuntos de rolamentos existentes († figura 14). Ela também 
incluiu as modificações necessárias no local. Todo esse trabalho 
pode ser realizado pela SKF, pelo próprio cliente, por um 
fabricante de equipamentos, por um sub-empreiteiro ou o 
trabalho pode ser compartilhado entre estas várias partes.

Para resumir, um projeto de aumento de velocidade da 
máquina não é tão simples do ponto de vista de um rolamento. 
Não é apenas sobre se um rolamento pode tolerar o aumento da 
velocidade. Espero que esta edição das Práticas de Papel e 
Celulose da SKF vai ajudar as pessoas a saber o que considerar e 
como trabalhar com a SKF em tais projetos.

Para finalizar, lembre-se que o limite de velocidade real para 
rolamentos de rolos e rolamentos de rolo toroidal CARB é 
alcançado quando o calor gerado pelo atrito interno não pode ser 
dissipado. Pela minha experiência, os limites mecânicos devido a 
tensões sobre os componentes do rolamento de forças centrífu-
gas nunca são alcançados nos rolamentos SKF em aplicações de 
máquinas de papel se o arranjo for bem projetado.

Fig. 14 Arranjo modificado do rolamento intermediário da engrenagem com um rolamento autocompensador de rolos e um rolamento de rolos 
toroidais CARB. Ambos têm ajustes apertados em seus anéis interno e externo. O projeto original tinha dois rolamentos autocompensadores de 
rolos com ajustes soltos nos anéis externos. Como a engrenagem foi ou está sendo impulsionada, havia mudanças de direção da carga nos anéis 
externos. Isto levou ao desgaste devido ao micro deslocamento e deslize dos anéis externos em seus assentos.
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Vedações

Mecatrônica Serviços

SKF BeyondZero is more than our climate strategy 
for a sustainable environment: it is our mantra; a 
way of thinking, innovating and acting.

For us, SKF BeyondZero means that we will 
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O Poder da Engenharia do Conhecimento
Combinando produtos, pessoas e conhecimen-
tos específicos de aplicação, a SKF fornece 
soluções inovadoras para os fabricantes de 
equipamentos e instalações de produção em 
todos os principais setores em todo o mundo. 
Ter experiência em várias áreas de competên-
cia dá suporte à Gestão do Ciclo de Vida da 
SKF, uma abordagem comprovada para 
melhorar a confiabilidade do equipamento, 
aperfeiçoar a eficiência operacional e de 
energia e reduzir o custo total de propriedade.

Estas áreas de competência incluem 

rolamentos e unidades, vedações, sistemas de 
lubrificação, mecatrônica e uma ampla gama de 
serviços, da modelagem em 3-D no computa-
dor ao monitoramento da condição baseada em 
nuvem e serviços de gerenciamento de ativos.

A presença global da SKF fornece aos clientes 
da SKF padrões uniformes de qualidade e 
disponibilidade mundial do produto. Nossa 
presença local fornece acesso direto à 
experiência, conhecimento e criatividade das 
pessoas da SKF.

Rolamentos e 
mancais 

Sistemas de 
lubrificação 
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