
ROLAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS VIBRATÓRIOS

Alta performance em equipamentos vibratórios
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Designações dos rolamentos NSK para equipamentos vibratórios

Rolamentos para aplicações vibratórias como peneiras, transportadores e compactadores devem suportar condições de
operação extremamente severas. Após muitos anos de pesquisa e análise, a NSK desenvolveu rolamentos
autocompensadores de rolos modificados para permitir grandes cargas e desalinhamentos estático e dinâmico,
características deste tipo de equipamento.

As características incorporadas ao design dos rolamentos NSK para mecanismos vibratórios são: “VS” e “U15”.

Características do Sufixo “VS”

� Rolos e pistas possuem acabamento superficial especial que promove baixo atrito e consequentemente menor
temperatura de trabalho.

� Tratamento térmico diferenciado que permite maior capacidade de carga de choque.

Características do Sufixo “U15”

� Redução na faixa de tolerância do diâmetro externo em 50%, concentrando a faixa de tolerância ao centro da classe N,
garantindo maior controle da precisão no alojamento;

� Redução na faixa de tolerância do diâmetro interno para a metade superior da faixa de tolerância da classe N,
garantindo a tolerância adequada para o ajuste deslizante nos anéis internos. Ao mesmo tempo, reduzindo o excessivo
deslizamento e atrito;

Rolamentos para Equipamentos Vibratórios
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� A faixa de tolerância da folga interna radial alterou-se para 2/3 na parte superior da tolerância especificada controlando
precisamente a distribuição de carga e a geração de calor.

Atualmente são fabricados com estes sufixos os rolamentos autocompensadores de rolos do tipo CAM que apresentam:

� Gaiola usinada de latão em peça única, com alta resistência mecânica e boa resistência ao desgaste;

� As carreiras de rolos estão deslocadas mantendo sempre um rolo (carreira 1) ao centro de dois rolos (carreira 2), com
isso, observa-se um maior número de rolos distribuindo a carga, conseqüentemente, maior capacidade de carga;

� Há um anel guia que minimiza o atrito entre o separador e os elementos rolantes apresentando menor geração de calor,
permitindo um maior limite de rotação;

� Os rolos e bordas apresentam um desenho especial para reduzir a geração de calor e a concentração de tensões que
danificam prematuramente o rolamento.

Nomenclatura do Rolamento

Tolerâncias dimensionais e Folgas internas radiais

A maioria dos fabricantes de mecanismos vibratórios recomendam que os rolamentos utilizados tenham tolerâncias para a
folga interna maiores do que o convencional. Ao mesmo tempo, controlar a faixa de tolerância da folga interna radial para
otimizar a performance do rolamento.

A especificação da NSK “U15” limita a folga interna radial para 2/3 da faixa de tolerância normalmente recomendada.

A tabela 1 abaixo, especifica a folga interna radial para os rolamentos mais comuns usados em mecanismos vibratórios,
C3U15 e C4U15.

Obs.: A modificação U15 especifica as tolerâncias especiais para o diâmetro do anel interno e externo e também da folga
interna radial.

Número dos
Rolamentos

Diâmetro Interno Diâmetro Externo Folga Interna Radial

Nominal
(mm)

Tolerância
(mm)

Nominal
(µm)

Tolerância
(mm)

C3U15
(µm)

C4U15
(µm)

22308 40
0
-7

90

-5
-13

50 ~ 60 65 ~ 80
22309 45 100

22310 50 110 60 ~ 75 85 ~ 100

22311 55

0
-9

120

75 ~ 90
100 ~ 120

22312 60 130

22313 65 140

22314 70 150

90 ~ 110
120 ~ 145

22315 75 160
-5

-18
22316 80 170

22317 85

0
-12

180

110 ~ 135
150 ~ 18022318 90 190

-10
-23

22319 95 200

22320 100 215

22322 110 240
135 ~ 160

180 ~ 210

22324 120 260

22326 130

0
-15

280
160 ~ 190

205 ~ 240

22328 140 300

22330 150 320

-13
-28

190 ~ 220
240 ~ 280

22332 160 340

22334 170 360
200 ~ 240

260 ~ 310

22336 180 380

22338 190
0

-18

400

220 ~ 260
285 ~340

22340 200 420
-13
-30

Tabela 1

2 2 3  2 0  C A M  E 4  C 3  U 1 5 - V S
Sufixo p/ rolamentos destinados 
a equipamentos vibratórios

Série do rolamento

Diâmetro do anel interno

Gaiola de latão usinado

Ranhura e furos no anel
interno p/ lubrificação

Redução da tolerância p/
equipamentos vibratórios 

Folga interna radial
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Cálculo de carga nos rolamentos e vida nominal

A vida nominal para rolamentos em equipamentos vibratórios
é descrita segundo os seguintes fatores: tipo de máquina,
horas de operação por ano, confiabilidade requerida entre
outras considerações. A vida nominal padrão é
aproximadamente 10000 horas, contudo pode variar de 4000
a 15000 horas.

1. Vida Nominal

Onde:

Lh : Vida nominal (horas)

fh : fator de vida

fw : coeficiente de carga = 1,2

Fr : Carga no rolamento (N)

Cr : capacidade de carga básica do rolamento (N)

n : rotação de trabalho (rpm)

Se a carga no rolamento for conhecida, a capacidade de carga básica requerida é encontrada usando a equação que segue:

Calculada a capacidade de carga básica Cr , usando a equação acima, então seleciona-se o rolamento adequado na tabela 2.

2. Carga no rolamento

Peneiras vibratórias são classificadas segundo seu movimento, que pode ser circular ou retilíneo. Quando o peso, amplitude de
vibração, etc. de uma peneira são conhecidos, mas a carga no rolamento não, pode-se encontrá-la usando a equação que segue:

� Peneiras vibratórias de movimento circular

Onde:

G : massa da peneira (kg)

G1 : massa do excêntrico (kg)

R : distância do centro do rolamento para o centro de gravidade do excêntrico (m)

r : amplitude de vibração da peneira (m)

fr : carga no rolamento (N)

Z : número de rolamentos

n : rotação de trabalho (rpm)

� Peneiras vibratórias de movimento retilíneo

Em princípio, as componentes de força de dois excêntricos rotativos à mesma rotação alternam-se. Quando em sentidos opostos
anulam-se e quando no mesmo sentido somam-se.

Força na direção da vibração, onde a resultante das forças são mínimas, fr min
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Força na direção perpendicular à direção de vibração, onde as resultantes das forças são máximas, fr max

Neste caso, com vibração de movimento retilíneo, a carga nos rolamentos variam entre fr min e fr max. Como este processo
varia sonoidalmente, a carga no rolamento é dada por:

fr = 0,68 fr max + 0,32 fr min

Ajustes

� O anel interno deve possuir um ajuste interferente, pois o rolamento efetivamente apresenta carga rotativa no anel externo;

� O anel interno deve possuir um ajuste deslizante para fácil remoção. O ajuste recomendado para o eixo é: g6 ou f6. O
ajuste recomendado para o alojamento é: N6 ou P6;

� O limite máximo para a circularidade e a cilindricidade deve estar abaixo da metade da tolerância para o diâmetro do
eixo e do alojamento, como mostrado na tabela 1.

Lubrificação

Equipamentos vibratórios são geralmente lubrificados utilizando-se o método de banho de óleo ou circulação de óleo,
contudo, lubrificação à graxa também é utilizada em alguns casos.

1. Lubrificação à Óleo

Se for utilizada lubrificação à óleo, este deve possuir aditivos de extrema pressão, antiespumante e antioxidante. A
viscosidade deve estar entre 17 e 25 cSt na temperatura de trabalho.

O intervalo de troca do óleo varia de 1 a 6 meses, dependendo das condições de operação. Deve-se checar o nível e as
condições do óleo periodicamente para determinar o intervalo requerido.

2. Lubrificação à Graxa

Se for utilizada lubrificação à graxa, recomenda-se que se tenha uma consistência - grau 2 ou 3. A graxa deve possuir aditivos
de extrema pressão e antioxidante.

Se  a peneira vibratória trabalhar com materiais com alta temperatura, uma graxa resistente ao calor deve ser utilizada e deve
haver uma reposição da mesma várias vezes ao dia.

Instalação e remoção de rolamentos

� Instalação de Rolamentos

O processo de instalação e remoção para casos genéricos é descrito abaixo.

Quando da remoção de rolamentos, a remoção dos componentes está na ordem inversa à montagem.

- Antes da montagem do rolamento, deve-se mensurar o eixo, alojamento e partes adjuntas;

- Mensura-se as dimensões do eixo e do alojamento em 4 pontos circunferenciais e 3 pontos axiais;

- Para inserir o rolamento em seu respectivo alojamento, certifique-se de utilizar a ferramenta correta. Uma redução na
interferência pode ser obtida através do aquecimento do alojamento;

Instale o eixo;

- Posicione as vedações na tampa;

- Instale a tampa de vedação junto ao alojamento;

- Instale o anel separador (primeiro preencha os canais do labirinto com graxa), o peso desbalanceador e a polia;

- Insira o óleo especificado e verifique o nível de óleo.



Número do
Rolamento

Dimensões Capacidade de Carga Básica Limite de rotação massa
aproxim.d D B r min C C0 Graxa Óleo

mm N rpm kg

22308CAME4-VS 40 90 33 2,5 124000 13200 4500 5600 1,03

22309CAME4-VS 45 100 36 2,5 151000 17100 4000 5000 1,38

22310CAME4-VS 50 110 40 3 189000 21500 3700 4800 1,86

22311CAME4-VS 55 120 43 3 213000 24600 3400 4300 2,34

22312CAME4-VS 60 130 46 3,5 251000 29400 3200 4000 2,89

22313CAME4-VS 65 140 48 3,5 270000 32500 2900 3700 3,50

22314CAME4-VS 70 150 51 3,5 310000 38000 2700 3400 4,35

22315CAME4-VS 75 160 55 3,5 345000 42000 2500 3200 5,35

22316CAME4-VS 80 170 58 3,5 395000 48500 2400 3000 6,35

22317CAME4-VS 85 180 60 4 425000 52000 2200 2800 7,35

22318CAME4-VS 90 190 64 4 495000 60500 2100 2600 8,80

22319CAME4-VS 95 200 67 4 535000 68500 2000 2500 10,20

22320CAME4-VS 100 215 73 4 615000 80000 1900 2400 13,00

22322CAME4-VS 110 240 80 4 755000 100000 1700 2100 17,80

22324CAME4-VS 120 260 86 4 860000 115000 1500 1900 22,60

22326CAME4-VS 130 280 93 5 1010000 137000 1400 1800 28,00

22328CAME4-VS 140 300 102 5 1180000 162000 1300 1700 35,00

22330CAME4-VS 150 320 108 5 1250000 172000 1200 1500 42,00

22332CAME4-VS 160 340 114 5 1390000 193000 1100 1400 50,50

22334CAME4-VS 170 360 120 5 1610000 215000 1100 1300 59,00

22336CAME4-VS 180 380 126 5 1770000 238000 1000 1300 69,00

22338CAME4-VS 190 400 132 6 1930000 264000 950 1200 81,50

22340CAME4-VS 200 420 138 6 2040000 305000 900 1100 94,00

� Remoção de Rolamentos

- para remover o rolamento, remova a polia, o peso desbalanceador e o anel espaçador;

- Remova a tampa de vedação;

- Remova o eixo com cuidado para fora do rolamento;

- Usando uma ferramenta de remoção adequada, remova o rolamento do alojamento. É conveniente para a remoção do
rolamento, utilizar-se de furos no alojamento a fim de auxiliar e facilitar a remoção.

Notas

Na instalação de rolamentos use somente ferramentas apropriadas e mantenha afastada da gaiola e dos elementos rolantes
a carga de instalação. Use ferramentas tubulares que estejam em contato apenas com o anel com o qual há o ajuste
interferente.

Não resfrie os rolamentos abaixo de –40°C quando da instalação nos alojamentos, pois altera a microestrutura do rolamento.

Tabela de Rolamentos
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Tabela 2


