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RESUMO
O ventilador da secadora de celulose instalada em uma gran-

de indústria de papel apresentava tempo médio entre falhas de 
cinco meses. Sabendo-se que o equipamento é indispensável por 
fornecer fluxo de ar quente à celulose, são necessárias alta con-
fiabilidade e disponibilidade para o atendimento de requisitos 
industriais. A técnica preditiva adotada para acompanhamento 
da condição é o monitoramento de vibração, cujas características 
principais evidenciadas nos espectros apontavam folga mecânica 
e deficiência de lubrificação em ambos os mancais. A partir da 
RCFA dos rolamentos identificou-se desgaste adesivo e descolo-
ração nas superfícies de seus anéis. Na análise das forças atu-
antes do sistema identificou-se que a condição rolagem, para o 
rolamento 22212 E/C3 instalado no lado oposto ao acoplado, não 
era satisfatório. A partir de estudo do arranjo de rolamentos, op-
tou-se por instalar rolamento autocompensador de rolos 22212 E/
C3 (mancal lado acoplado) e rolamento de rolos toroidais C 2212 
TN9/C3 (mancal lado oposto ao acoplado). Ambos montados em 
mancais SSNLD 212/K7, utilizando-se vedação tipo labirinto TSN 
212 S. Após montagem do novo arranjo de rolamentos e de caixa 
de mancal com tolerância interferente a operação do sistema está 
triplicada, e continua em serviço.

Palavras-chave: análise de falha, arranjo de rolamentos, predi-
tiva, ventilador.

INTRODUÇÃO
O ventilador da secadora de celulose instalada em uma grande 

indústria de papel e celulose apresentava tempo médio entre falhas 
de cinco meses. 

A detecção de frequências características de defeito em rola-
mentos é auxiliada utilizando-se a técnica preditiva por análise 
de vibração, que permite o diagnóstico de defeitos no equipa-
mento e a programação de paradas para manutenção, com base 
em amplitudes de vibração como faixas de alerta e de emergên-
cia pré-estabelecidas, de acordo com a norma ISO 10816-3, por 
exemplo, e histórico do equipamento.

Para aumentar confiabilidade e disponibilidade do equipa-
mento ao processo de fabricação de celulose, realizou-se análise 
de falha de causa raiz (RCFA) dos rolamentos, classificando os 
modos de falha segundo a norma ISO 15243:2004. Realizou-se 
também estudo do arranjo de rolamentos e proposta uma nova 
configuração para melhor desempenho do ventilador nas condi-
ções funcionais do caso. A Figura 1 mostra o equipamento obje-
to deste estudo de melhoria.

Figura 1. Ventilador industrial
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MÉTODOS

Dados Operacionais
A Tabela 1 fornece informações sobre o ventilador.

Os mancais do ventilador operavam normalmente a temperatura 
de 75 ºC, mas com situações anteriores à última falha que atingiam 
os 140 ºC.

Análise de Vibração
Segundo Bezerra (2004), as indústrias buscam continuadamen-

te diminuição de custos dos produtos associada a aumento de 
qualidade, o que as leva a trabalharem de forma ininterrupta, 
com máquinas submetidas a altas velocidades. Esse alto grau de 
produtividade impõe grande importância a melhoria nas técnicas 
de manutenção, pois manutenção de qualidade significa menos 
tempo de horas ociosas. Dessa forma, a técnica de análise de 
vibração vem contribuindo com grandes benefícios no acompa-
nhamento da condição de equipamentos rotativos. 

Essa técnica preditiva é utilizada no equipamento em questão, 
em que são monitorados sinais de vibração com frequência de 30 
dias em pontos pré-estabelecidos, além da realização de análise 
dos espectros de vibração de cada um dos pontos com auxílio de 
software de análise de dados.

A Tabela 2 mostra a classificação das zonas de intensidade de 
vibração para equipamentos com potência de 15 kW a 300 kW, se-
gundo norma ISO 10816-3, o que inclui o equipamento analisado, 
conforme o indicado na Tabela 1.

Tabela 2. Níveis de vibração para as partes rotativas - ISO 10816-3

Suporte Zona
Deslocamento 

µm RMS
Velocidade 
mm/s RMS

Rígido
A/B
B/C
C/D

22
45
71

1,4
2,8
4,5

Flexível
A/B
B/C
C/D

37
71

113

2,3
4,5
7,0

• Zona A: As vibrações de uma nova máquina comissionada deve-
riam, normalmente, situar-se nessa zona.

• Zona B: Máquinas cujas vibrações nessa zona são normalmen-
te consideradas admissíveis para longo tempo de operação 
aceitável.

• Zona C: Máquinas cujas vibrações nessa zona são normalmente 
consideradas não-satisfatórias para operações contínuas de lon-
go tempo. Geralmente, a máquina pode ser operada nessa con-
dição por tempo limitado, até oportunidade adequada para uma 
ação corretora.

• Zona D: Valores de vibração nessa zona são normalmente tidos 
como suficientemente severos para causar dano ao equipamento.

Instrumentação e programas utilizados nas medições de análises 
de vibração são indicados a seguir.

• Coletor/analisador de dados - SKF MICROLOG GX 70.
• Sensores - acelerômetros SKF CMSS2200.
• Programa de análise de dados e gerenciamento - SKF @ptitude 

Analyst 6.0034.

O gráfico de tendência da Figura 2 destaca os níveis de vibra-
ção – lado oposto ao acoplado (LOA) –, dos pontos anteriores às 

Tabela 1. Dados Construtivos e Operacionais

Acionamento – motor:
Potência
Rotação

90 kW
3570 RPM

Caixas de mancais:
Lado acoplado (lado bloqueado)
Lado oposto ao acoplado (lado livre)

SSNLD 212 TS
SSNLD 212 TS

Rolamentos:
Lado acoplado (lado bloqueado)
Lado oposto ao acoplado (lado livre)

22212 E/C3
22212 E/C3

Lubrificação:
Tipo
Especificação
Intervalo de relubrificação
Quantidade

Graxa
Mobilith SHC 100
Mensal
4,5 gramas 

Dados Técnicos de Projeto:
Pressão estática na sucção
Pressão estática de descarga
Vazão sucção/descarga
Densidade de aspiração
Massa do eixo
Massa do rotor

-2040 mm c.a.
40 mm c.a.
10320/8820 m3/h
0,779 kg/m3

63 kg
53,5 kg

Figura 2. Tendência dos níveis de vibração – LOA
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últimas manutenções. Nas Figuras 3 e 4 estão os espectros de 
vibração referentes às datas de 15/05/12 e 04/06/12, respectiva-
mente, no parâmetro envelope do LOA.

Verifica-se que ambos os espectros mostram frequências carac-
terísticas de folga mecânica que pode indicar movimento relativo 
entre anel externo do rolamento e alojamento, contribuindo para 
elevação de temperatura interna do mancal e comprometendo, 
assim, o bom desempenho do rolamento.

A Figura 5 mostra o gráfico de tendência dos níveis de vibração 
para o lado acoplado (LA) do ventilador.

Análise de Falha
O manual de manutenção de rolamentos da SKF descreve esses 

componentes como mecanismos de alta tecnologia e, caso haja fa-
lha, podem causar paradas não programadas de máquinas com con-
sequente alto custo de manutenção.

A análise de causa raiz da falha (RCFA) inclui investigação voltada 
ao causador do evento. Neste trabalho foi realizada a classificação 
dos modos de falha dos rolamentos do ventilador em análise, com 
base na norma ISO 15243:2004.

A Figura 6 mostra as pistas dos anéis interno e externo do rola-

Figura 3. Espectro de vibração (parâmetro envelope) – 15/05/12 Figura 4. Espectro de vibração (parâmetro envelope) - 04/06/12

Figura 5. Tendência dos níveis de vibração – LA

Figura 6. Desgaste adesivo na pista dos anéis interno e externo – Rolamento LA
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Tabela 3. Cálculo do Kappa para diferentes temperaturas de trabalho

Temperatura (°C) Fator Kappa

65 5,46

75 3,99

85 3,01

95 2,33

Fator de Velocidade A
A Figura 8 indica o limite recomendado do fator de velocidade 

A no caso de lubrificação convencional a graxa para o rolamento 
22212 E/C3, segundo catálogo geral SKF. Visto que este fator de-
pende do tipo de rolamento e quociente de carga C/P indicando o 
limite para o trabalho satisfatório do mesmo. O cálculo do fator de 
velocidade A é indicado na Equação 1.

A = n x dm     (1)

onde:
n      - velocidade de rotação, 3570 RPM
dm    - diâmetro médio do rolamento (mm), (110+60)/2

mento, lado acoplado, com modo de falha do tipo desgaste adesivo. 
Na análise do rolamento lado oposto ao acoplado, Figura 7, é 

constatado aspecto azulado e marcas de micro soldagem na pista 
dos anéis interno e externo, decorrentes do modo de falha tipo des-
gaste adesivo.

Verificação da Aplicação do Arranjo de Rolamentos
Após a análise de falha dos rolamentos foi realizada verificação 

quanto à sua aplicação, para averiguação de melhoria no arranjo 
existente com base nas condições funcionais do equipamento. Cal-
culou-se o fator viscosidade, fator de velocidade A e o requisito de 
carga mínima para verificação quanto a operação satisfatória.

Fator de Viscosidade
A Tabela 3 indica resultados referentes ao fator de viscosidade 

(Kappa) da lubrificação do rolamento SKF 22212 E/C3, feita com Mo-
bilith SHC 100. O regime de lubrificação adequado deve compreen-
der fator Kappa de 1 a 4, ou seja, um regime de lubrificação misto, 
conforme catálogo geral SKF. 

Figura 7. Aspecto da pista dos anéis interno e externo – Rolamento LOA

Figura 8. Fator de velocidade A (catálogo geral SKF)
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O fator de velocidade A calculado para o rolamento 22212 E/C3 é 
de 303450 mm/min, valor inferior ao limite recomendado (350000), 
conforme Figura 8.

Carga Mínima
Para um funcionamento satisfatório, os rolamentos devem estar 

sempre submetidos a uma determinada carga mínima, principal-
mente quando sob altas velocidades, altas acelerações ou mudanças 
bruscas na direção da carga.

Para o rolamento 22212 E/C3 a carga mínima é de 1,66 kN, esti-
mada a partir da Equação 2, conforme catálogo geral SKF. 

Pm = 0,01xCo      (2)

onde:
Co – capacidade de carga estática, 166 kN para rolamento 22212 E/C3.

Com base no manual “Bearings for Fans” e no catálogo geral SKF 
calcularam-se as reações dos mancais para verificação de atendi-
mento à condição de carga mínima dos rolamentos. 

No diagrama de corpo livre da Figura 9 estão representadas as 
forças atuantes no sistema e as dimensões entre componentes.

Tendo em vista a configuração do ventilador e devido à sucção 
do fluido, somente cargas estáticas farão parte do cálculo. Efeitos 
térmicos e dinâmicos do sistema não são considerados, como, por 
exemplo, desbalanceamentos e deflexões.

As Equações 3 a 7 são as utilizadas para os cálculos das forças 
radiais atuantes no sistema e, em seguida, o cálculo das reações dos 
mancais R1 e R2 utilizando o somatório das forças radiais da direção 

Y e o somatório dos momentos referentes à posição A, Equações 8 
e 9, conforme representados na Figura 9.

Facopl  = 5600(P/n)1/2     
    

(3)

FR1  = FR2 = Fm  (4)

Fm  = fm(Fa + Fb)  (5)

Fb  = f.Fa   (6)

Pe  = m.g   (7)

onde:
P  –  potência (kW), 90 kW
n  -  velocidade de rotação (RPM), 3570 RPM
FR1  –  força radial do rotor 1
FR2  –  força radial do rotor 2
Fm  –  força radial do rotor
fm  –  fator carga giratória (desbalanceamento) = 0,76 (catálogo  

      geral 6000 PB)
Fa  –  carga constante (peso do rotor = 53,5 kgf)
Fb  –  carga resultante do desbalanceamento
f  –  constante no catálogo “Bearings for Fans”, f = 1,25 
Pe  –  peso do eixo
m  –  massa do eixo, 63 kg
g  –  aceleração da gravidade, 9,81 m/s2

∑ FY =  0   (8)
∑ MA =  0   (9)

Figura 9. Diagrama de corpo livre do ventilador industrial
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O cálculo da força axial pode ser feito a partir da Equação 10, 
força proveniente do atrito do rolamento com a caixa de mancal.

Faxial  = µ x N  (10)
      
onde:

µ =  coeficiente de atrito (µ = 0,15 – valor considerado para  
  rolamentos sobre caixas de mancais)

N = força normal aplicada ao mancal igual a reação R1

RESULTADO E DISCUSSÃO
A tendência dos níveis de vibração mostrados nas Figuras 3 e 

6 indica que as amplitudes que ultrapassam os limites de emer-
gência estabelecidos (linha vermelha) referem-se a anormalidade 
no funcionamento do equipamento. O espectro da Figura 4 mostra 
frequências de folga mecânica do mancal LOA na data de 04/06/12, 
com maior intensidade se comparado com o espectro da Figura 3, 
medição de 15/05/12.

Constata-se que os níveis de vibração no lado oposto ao acoplado 
são maiores se comparados com os níveis do lado acoplado, confor-
me comparativo dos gráficos de tendência mostrados nas Figuras 2 e 
5. O maior número de falhas ocorria justamente no LOA.

Pela análise de falha dos rolamentos observa-se a coloração mar-
rom dos anéis, que pode estar relacionada à não formação de filme 
adequado de lubrificante, ocorrendo contato metálico entre pistas e 
elementos rolantes. Se a lubrificação ficou deficiente, a temperatura 
se elevou rapidamente e as superfícies ficaram, então, com aspecto 
azulado ou marrom, conforme mostrado na Figura 7.

Pela coloração vista nos componentes dos rolamentos LOA, 
conclui-se que a temperatura de trabalho pode ter ultrapassado 
os 200 ºC.

Os cálculos das reações dos mancais R1 e R2, conforme equações 
3 a 10, mostram que o rolamento 22212 E/C3 aplicado no LOA não 
está submetido a determinada carga mínima (1,66 KN), o que pode 

ocasionar falha por desgaste adesivo já que foi observada descolora-
ção/elevação de temperatura nas superfícies dos anéis.

Na Tabela 4 são mostrados os valores resultantes dos cálculos 
pertinentes às equações de 3 a 10, além do valor destacado da re-
ação do mancal LOA (R2) não atender a condição de carga mínima.

Mancais e Arranjo de Rolamentos
Como solução para evitar ocorrência do modo de falha do tipo 

desgaste adesivo adotaram-se mancais SSNLD 212/K7, com vedação 
do tipo labirinto TSN 212 S, montados com rolamento autocompen-
sador de rolos 22212 E/C3 (Mancal LA) e rolamento de rolos toroi-
dais C 2212 TN9/C3 (Mancal LOA). Ambos os rolamentos com mon-
tagem bloqueada nas caixas de mancal.

Ajustes e Tolerâncias
A Tabela 5 reporta as tolerâncias dimensionais e de forma dos 

eixos e caixas para a montagem dos rolamentos propostos.
Com o intuito de reduzir as folgas que surgem em operação devido 

à vibração do equipamento, optou-se pelas caixas de mancal com 
tolerância interferente (K7).

Relubrificação
Para o novo arranjo de rolamentos a relubrificação é feita pela 

lateral, conforme ilustração da Figura 10.

Tabela 4. Valores calculados

Facopl FR1 FR2 Fb Fm Pe R1 R2 Faxial

0,885 kN 0,897 KN 0,897 kN 0,656 kN 0,897 kN 0,618 kN 2,34 kN 0,957 kN 0,351 kN

Tabela 5. Tolerância dimensional e de forma para assentos de rolamentos em eixos e caixas (catalogo geral SKF)

Mancal Dimensão / Tolerância Valor

22212 E/C3
e

C 2212 TN9

Eixo

∅ d = 60 mm n5 (60,020 a 60,033) mm

Cilindricidade/Perpendicularidade IT4 0,008 mm

Rugosidade (Ra) - 0,4 µm

Caixa

∅ d = 110 mm K7 (109,975 a 110,010) mm

Cilindricidade/Perpendicularidade IT6 0,022 mm

Rugosidade (Ra) - 1,6 µm

Figura 10. Bico graxeiro para relubrificação lateral
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As quantidades e periodicidades de relubrificação recomendadas 
para evitar contato metálico entre as superfícies são indicadas na 
Tabela 6.

CONCLUSÃO
O monitoramento da vibração dos mancais do ventilador permi-

tiu o acompanhamento da condição do equipamento, possibilitan-
do programação de parada para substituição dos rolamentos antes 
de ocorrência de falha catastrófica. Realizou-se, portanto, análise 
de falha (RCFA) dos rolamentos, havendo identificação de desgas-
te adesivo e de descoloração nas superfícies dos anéis. Foi também 
realizado estudo do arranjo dos rolamentos, isso dada a constatação 

Tabela 6. Quantidade e periodicidade de relubrificação

Rolamento Intervalo (dias) Quantidade (gramas)

22212 E/C3 15 15

C 2212 TN9/C3 15 15

de condição desfavorável quanto a condição de carga mínima para o 
rolamento 22212 E/C3 da posição LOA.

Em função dos cálculos e do estudo da aplicação optou-se 
por instalar o rolamento autocompensador de rolos 22212 E C3 
(mancal lado acoplado) e o rolamento de rolos toroidais  
C 2212 TN9/C3 (mancal lado oposto ao acoplado). Ambos 
montados em mancais SSNLD 212/K7, utilizando-se vedação 
do tipo labirinto TSN 212 S.

A aplicação das novas caixas de mancais e dos rolamentos reco-
mendados proporcionou aumento significativo da vida útil do sis-
tema, que continua operando após já ter triplicado o tempo médio 
entre falhas (MTBF) anterior.              n
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